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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień
publicznych na:

„Budowę nowego zasilania Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu – przebudowa rozdzielni
6kV, dostawę nowej rozdzielni 20kV i transformatora 20/6kV oraz budowę linii kablowej 20kV
z rozdzielni 20kV Płaskowicka w Zabrzu”

objętego umową o dofinansowanie

Projektu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

2

www.powen.pl

Budowa Przyłącza Energetycznego
Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu

SIWZ ……………….

Znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00/1
Zabrze, 21 października 2016 r.
Spis Treści:
Rozdział I

Informacje Ogólne.

Rozdział II

Definicje.

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV

Składanie ofert częściowych i wariantowych.

Rozdział V

Podwykonawstwo.

Rozdział VI

Termin, miejsce oraz sposób wykonania zamówienia.

Rozdział VII

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Rozdział VIII

Podstawy Wykluczenia z Zamówienia i Odrzucenia Oferty.

Rozdział IX

Oświadczenia i dokumenty przedkładane w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział X

Oświadczenia i dokumenty składane w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział XI

Wykonawcy występujący wspólnie.

Rozdział XII

Opis sposobu przygotowywania ofert

Rozdział XIII

Wadium.

Rozdział XIV

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

Rozdział XV

Miejsce i termin składania ofert.

Rozdział XVI

Procedura wyboru Wykonawcy.

Rozdział XVII

Kryteria oceny ofert.

Rozdział XVIII

Warunki Umowy i Płatności.

Rozdział XIX

Termin związania ofertą.

Rozdział XX

Otwarcie ofert.

Rozdział XXI

Sposoby przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.

Rozdział XXII

Unieważnienie postępowania.

Rozdział XXIII

Informacje dodatkowe.

Rozdział XXIV

Środki ochrony prawnej.

3

www.powen.pl

Budowa Przyłącza Energetycznego
Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu

SIWZ ……………….

Rozdział I. Informacje Ogólne
Zamawiający:
Grupa Powen-Wafapomp SA
03-231 Warszawa, ul. Odlewnicza 1
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000024389
Kapitał zakładowy: 7.040.000,00 zł wpłacony w całości
NIP: 5250008554
REGON: 010842369
Adres do korespondencji:
Grupa Powen-Wafapomp SA Oddział w Zabrzu,
41-800 Zabrze, ul. Wolności 318
telefon: 32 777 5 725
faks: 32 777 5 980, 32 777 5 814
mail: anna.kornelius@powen.com.pl

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie prawo zamówień
1

publicznych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i przy
zachowaniu wymagań Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; wersja obowiązująca
na dzień 10.04.2015r. zgodnie z Komunikatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dni 8.06.2015 r. (MP z 24.06.2015 poz.
553).
Rozdział II. Definicje.
1.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a.

„Postępowanie” - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

b.

„Specyfikacja” lub „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

c.

„Wykonawca” – odpowiednio podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

d.

„Zamawiający” – Grupa Powen-Wafapomp SA z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 1, 03-231
Warszawa.
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e.

„Zamówienie” – oznacza „Budowę nowego zasilania Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu – przebudowa
rozdzielni 6kV, dostawę nowej rozdzielni 20kV i transformatora 20/6kV oraz budowę linii kablowej 20kV z
rozdzielni 20kV Płaskowicka w Zabrzu”.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.
1.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Budowa nowego zasilania
Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu – przebudowa rozdzielni 6kV, dostawa nowej rozdzielni 20kV i transformatora
20/6kV oraz budowa linii kablowej 20kV z rozdzielni 20kV Płaskowicka w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-000003/15-00/1.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

3.

Przed upływem terminu składania ofert na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie oględzin
miejsca realizacji prac. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy.

4.

Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
a.

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

b.

51112100-1 - Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej

c.

31311000-9 - Podłączenia energetyczne

d.

31321220-0 - Kabel średniego napięcia

e.

31321000-2 - Linie energetyczne

f.

31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

Rozdział IV. Składanie ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Rozdział V. Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym Wykonawcy zakresu prac (robót), które Wykonawca powierzy
podwykonawcom, zgodne z treścią Załącznika nr 7.
Rozdział VI. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia:
1.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 24 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

2.

Prace objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą w Zabrzu w: oddziale Zamawiającego w Zabrzu, przy ul.
Wolności 318, 41-800 Zabrze, jak również na terenie ul. Filipiny Płaskownickiej, dr. Antoniego Koroczoka, Antoniego
Pawliczka, Pawła Majnusza oraz Wolności zgodnie z projektem wykonawczym.

3.

Zamawiający posiada zgodę właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na prowadzenie na ich terenie
robót budowalnych związanych z Zamówieniem.
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4.

Oferta Wykonawcy obejmuje w ramach oferowanego wynagrodzenia także uzyskanie i koszty uzyskania wszelkich
niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych tego typu dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu
Umowy.

Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące:
1.

Posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące łącznie:


dostawę kabla wraz z ułożeniem linii kablowej o napięciu powyżej 6 kV, o łącznej długości trasy kablowej nie
mniejszej niż 2000 mb,



przebudowie lub budowie rozdzielni o napięciu 6kV lub wyższej wraz z dostawą urządzeń energetycznych,



konfiguracji i parametryzacji automatyki zabezpieczeniowej,

których łączna wartość wynosiła co najmniej 1 000.000,00 zł (słownie: milion złotych) bez podatku od towarów i usług.
W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych robót w walutach obcych, Zamawiający dokona
przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym roboty wykonano,
a w przypadku robót wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego
dzień w którym upływa termin składania ofert.
W związku z powyższym wartości wykonanych robót określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla
każdego roku kalendarzowego.
2.

Sytuacji finansowej, to znaczy:
Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00
zł.
W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający
dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa
termin składania ofert.

3.

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
a.

dysponuje jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z dnia 11 września 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1278) w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniających do
kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi takimi jak: sieci, instalacje
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urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, wydanymi, co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania
ofert.
b.

Dysponuje jedną osobą posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do DOZORU (D) oraz
pięcioma osobami posiadającymi aktualne świadectwa EKSPLOATACYJNE (E) uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji,

i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z

2005r. Nr 141, poz 1189).
c.

Kwalifikacje

muszą

dotyczyć

urządzeń,

instalacji

i

sieci

elektroenergetycznych

wytwarzających,

przetwarzających i zużywających energię elektryczną o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

4.

Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII ust. 2 lit. a.

5.

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 złotych.
W przypadku Wykonawców, którzy wykażą posiadanie ubezpieczenia w walucie obcej, Zamawiający dokona
weryfikacji ww. wymagania poprzez przeliczenie wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie
złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
Rozdział VIII. Podstawy Wykluczenia z Zamówienia i Odrzucenia Oferty:
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a.

Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia zgodnie z SIWZ, w szczególności nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień na
wezwanie Zamawiającego,

b.

Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

c.

Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; chyba że Wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

d.

Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
e.

Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:


o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,

z późn. zm.) lub art. 46

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),


o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,



skarbowe,



o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z ww. podstaw
wykluczenia;
f.

Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 lit. e wyżej, jeżeli nie upłynęły
3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z ww. podstaw wykluczenia;

g.

Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.

z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i

544), jeżeli nie upłynął okres na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie
publiczne;
h.

Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

i.

Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie Zamówienia;

j.

Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

k.

Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
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l.

Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;

m. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie
publiczne;
n.

Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,

o.

Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał w okresie trzech lat przed terminem składania ofert zamówienia
analogicznego do niniejszego, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
a.

są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,



pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.

Ofertę odrzuca się jeżeli:
a.

jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem Rozdziału XVII
pkt D.6.,

b.

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

c.

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału
XVII. Pkt D.7-10.SIWZ,

d.

Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z specyfikacją istotnych
warunków zamówienia,

e.

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

f.

Wykonawca w terminie 3 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w Rozdziale XVII. Pkt D.6. lit. c) SIWZ.
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4.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wykluczeniu z postępowania lub odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne. Wykonawcom z tytułu wykluczenia z postępowania, jak również odrzucenia oferty nie przysługuje
żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

Rozdział IX. Oświadczenia i dokumenty

przedkładane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1.

Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania z przyczyn wskazanych w SIWZ, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

2.

Odpisu aktualnego z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

3.

Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;

4.

Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

5.

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 lit. e, f i g SIWZ [tj. w zakresie
tożsamym do określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831,996,1020,1250,1265 – dalej „ustawa PZP”)],
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.

Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
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należności; w takim przypadku jest obowiązany załączyć do oferty dowody opłacenia lub zawarcia odpowiedniego
porozumienia;
7.

Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne;

8.

Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym;

9.

Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności; w takim przypadku jest obowiązany załączyć do oferty dowody opłacenia lub zawarcia odpowiedniego
porozumienia;

10. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiącego
Załącznik nr 5a do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji

w postępowaniu.

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
a.

w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b.

w pkt 3-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c.

w pkt 5 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w pkt 5 (art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5, składa
dokument, o którym mowa w pkt 11 lit. c), tj. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6
ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty winny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14. Dokumenty składane w języku obcym wymagają załączenia do oferty ich tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na
język polski.

Rozdział X. Oświadczenia i dokumenty składane w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VII pkt 1 SIWZ wykazu robót
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączenia dowodów, że te roboty zostały
wykonane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Za dowód poświadczający należyte wykonanie
przedmiotu Umowy uznaje się referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego wykonano roboty
wyspecyfikowane w wykazie wskazujące prawidłowe ich wykonanie;

2.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VII pkt 2 SIWZ informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;

3.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VII pkt 3 SIWZ wykazu
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających wymagane kwalifikacje/uprawnienia,
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami urzędowymi potwierdzającymi posiadanie ważnych
wymaganych uprawnień;

4.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VII pkt 5 SIWZ przedłożenia
aktualnej polisy OC.

5.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania
zamówienia podmiotów trzecich. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zobowiązanie podmiotu
trzeciego do zawarcia z Wykonawcą umowy o podwykonawstwo wraz ze wskazaniem zakresu przewidywanych do
podzlecenia prac, odpowiadającego co najmniej zakresowi udzielonego potencjału. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
winno zostać przedłożone w oryginale i odpowiadać treści Załącznika nr 6 do SIWZ.
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W takim przypadku Wykonawca, pod rygorem Wykluczenia z postępowania, jest zobowiązany dołączyć do oferty
dokumenty wskazane w Rozdziale IX dotyczące podmiotu trzeciego. Zaistnienie okoliczności określonych w
Rozdziale VIII pkt 1 lit. b) - o) wobec podmiotu trzeciego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o
udzielenie Zamówienia. Wykonawca nie jest uprawniony do podzlecenia podmiotom trzecim wykonania w całości
Zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów bądź nie zawarcia Umowy o
podwykonawstwo.
6.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 do 4 należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę,

Rozdział XI. Wykonawcy występujący wspólnie.
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

2.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.Wszelką
korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym
pełnomocnikiem.

3.

4.

W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie wraz z ofertą dodatkowo należy przedłożyć:
a.

pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie,

b.

dokumenty wymienione w Rozdziale IX SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w Rozdziale VII
spełniają łącznie i na tę okoliczność załączyć dokumenty wymienione w Rozdziale X SIWZ. Jeżeli jeden z
Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

5.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy, przedłożenia Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Do
formularza Ofertowego należy załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy wraz ze specyfikacją techniczną urządzeń
wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, a wyszczególnionych w Formularzu Ofertowym.

3.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty.

4.

Treść oferty oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.

5.

Oferta powinna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów i załączników. Cena oferty musi być określona
w Złotych (PLN).

6.
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7.

Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi być dołączone do
oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.

8.

Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający uzna za prawidłowe poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonane przez Wykonawcę,
przedstawiciela ustawowego Wykonawcy albo prawidłowo umocowanego pełnomocnika Wykonawcy.

9.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

10. Oświadczenia lub uzupełniane dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
11. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osób podpisujących ofertę.
12. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
13. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w jednym egzemplarzu.
14. Wraz z ofertą należy złożyć:
a.

Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem – Załącznik nr 2 do SIWZ,

b.

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX i X SIWZ, w tym określone w załącznikach do
SIWZ;

c.

Dowód wniesienia wadium na warunkach określonych w Rozdziale XIII SIWZ,

d.

Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,

15. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.153 z 2003r. poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie
składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego
dotyczy. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy
zainteresowany może legalnie poznać.
16. Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe ani uzupełniające.
17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca
zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Rozdział XIII. Wadium.
1.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości:
30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) do dnia 22 listopada 2016r.

2.
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c.
3.

w gwarancji ubezpieczeniowej

Wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu należy dokonać na konto nr 39 1240 4227 1111 0000 4842 4033 z
wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na Budowę Centrum Badawczo Rozwojowego Pomp – stacja prób
pomp”.

4.

Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.

5.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu
żądanej kwoty na wskazane konto przed terminem składania ofert.

6.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz, musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu
udzielającego gwarancji do wypłaty Zamawiającemu na pierwsze jego pisemne żądanie kwoty wadium w przypadku
gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a.

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie i SIWZ,

b.

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c.

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy,

i być ważne przez okres 90 dni od dnia otwarcia Ofert oraz na przedłużony okres związania Ofertą.
7.

Dowód wniesienia wadium – kopię, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy dołączyć do
oferty.

8.

Wadium, w innej formie niż pieniądz, należy dostarczyć do Działu Organizacyjno – Prawnego Zamawiającego
(Oddział w Zabrzu, ul. Wolności 318, Budynek Księgowości, pok. 206, Pani Anna Kornelius), w godzinach: od 8:00 do
15:00 (od poniedziałku do piątku), w formie oryginału dokumentu, przed upływem wyznaczonego terminu składania
ofert. Kopię tego dokumentu należy dołączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.

9.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie:
a.

wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;

b.

po unieważnieniu postępowania;

c.

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu Umowy w sprawie Zamówienia
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ,

d.

Wykonawcy który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Wadium wniesione w pieniądzu, będzie przechowywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym i podlega
zwrotowi w wartości nominalnej pomniejszonej o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a.

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie zgodnej z treścią wzorca stanowiącego
załącznik nr 9 do SIWZ,

b.

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

c.

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy.

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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Rozdział XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
1.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym wykonania zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jakości i
rękojmi za wady, w wysokości 10 % cen całkowitej (netto) podanej w ofercie, w jednej z następujących form:
a.

gwarancji bankowej,

b.

gwarancji ubezpieczeniowej,

w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
2.

Kwota objęta ustanowionym zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 będzie zwalniana w następujący sposób:
a.

50% kwoty – w terminie 30 dni od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,

b.
3.

50% kwoty – w terminie 30 dni od daty upływu terminu rękojmi i gwarancji.

Udzielone zabezpieczenie winno obowiązywać, z zastrzeżeniem pkt 2, przez cały okres realizacji Umowy, do czasu
zakończenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady plus 30 dni.

4.

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno być bezwarunkowe,
nieodwołane i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

Rozdział XV. Miejsce i termin składania ofert.
1.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno – Prawne, pokój 206
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
terminie do dnia 23 listopada 2016r. do godz.13:30.

2.

Ofertę pisemną należy złożyć w wyżej wymienionym miejscu i terminie w zaklejonym opakowaniu z dopiskiem oferta
na wykonanie Zamówienia p.n. „Budowa nowego zasilania Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu – przebudowa
rozdzielni 6kV, dostawę nowej rozdzielni 20kV i transformatora 20/6kV oraz budowę linii kablowej 20kV z rozdzielni
20kV Płaskowicka w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00/1.

3.

Koszt opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.

4.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem
na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, przed upływem terminu składania ofert.
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Rozdział XVI. Procedura wyboru Wykonawcy.
Procedura wyboru Wykonawcy odbywać się będzie w trzech Etapach:
Etap I - złożenie przez Wykonawców na Formularzu Ofertowym ofert, na realizację przedmiotu Zamówienia.
Po złożeniu przez Wykonawców ofert, w terminie wskazanym w Rozdziale XV SIWZ, Zamawiający dokona ich oceny pod
względem formalnym. Po przeprowadzeniu weryfikacji ofert Zamawiający zaprosi do Etapu II postępowania wszystkich
Wykonawców niewykluczonych z udziału w postępowaniu przetargowym, których ofert nie odrzucono. Każdy z
Wykonawców będzie miał możliwość uzyskania wglądu do wszystkich ofert złożonych w ramach postępowania
przetargowego. Składane oferty winny spełniać wszystkie wymagania SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania przetargowego na powyższym etapie
postępowania i dokonania wyboru Wykonawcy na zasadach określonych w Rozdziale XVII.
Etap II - negocjacje z Wykonawcami, których oferty nie podlegały odrzuceniu, niepodlegających wykluczeniu z udziału w
postępowaniu.
W ramach II Etapu postępowania Zamawiający będzie prowadził negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami dopuszczonymi
do dalszego udziału w postępowaniu. Zakres negocjacji dotyczyć będzie zarówno warunków handlowych jak i
technicznych złożonych ofert. Negocjacje będą prowadzone w terminach wskazanych przez Zamawiającego i
przekazanych każdemu Wykonawcy indywidualnie.
Etap III – złożenie ostatecznych Ofert przez Wykonawców, dokonania wyboru najkorzystniejszej Oferty.
Po zakończeniu Etapu II Zamawiający zwróci się do Wykonawców dopuszczonych do udziału w negocjacjach, do złożenia
ostatecznej oferty handlowej na przedmiot Umowy, w terminie zakreślonym w wezwaniu. Okres związania Wykonawcy
taką ofertą winien być co najmniej równy do okresu związania jego pierwotną ofertą.
Z uwagi na fakt dokonania w Etapie I postępowania przetargowego oceny spełniania przez Wykonawców warunków
podmiotowych udziału w postępowaniu, ostateczna oferta Wykonawcy winna ograniczyć się do złożenia Formularza
Ofertowego, zgodnego z treścią Załącznika nr 2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu.
Otwarcie ofert składanych w Etapie III nastąpi w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu przesłanym wszystkim
Wykonawcom dopuszczonym do dalszego udziału w postępowaniu.
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Rozdział XVII. Kryteria oceny ofert.

L.p.

Kryteria Oceny

Znaczenie (waga)

1.

C- Cena oceniana brutto

85

2.

G- Gwarancja jakości i rękojmia za wady

10

3.

T- Czas reakcji serwisu

5

Razem

A.
1.

100

Zasady obliczania punktów w kryterium „cena”:
W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona
maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium,

2.

W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty
przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Cena” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

C obliczana = (C min / C bo) x 85
gdzie:
C obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
C min – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców
C bo – wartość ceny badanej oferty.
Cena ofertowa musi wynikać z kosztorysu ofertowego, załączonego do oferty.
B.
1.

Zasady obliczania punktów w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia za wady”:
W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona
maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
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2.

Maksymalnej okres gwarancji jakości i rękojmi za wadę, brany pod uwagę przy ocenie ofert wynosi 5 lat . Okres
gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy aniżeli 3 lata. Termin oferowanej gwarancji jakości i rękojmi
za wadę winien być wskazywany w pełnych latach.

3.

W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty
przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia za wady” zostaną obliczone wg
poniższego wzoru:

G obliczana = (G bo / 5) x 10
gdzie:
G obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
G bo – wartość Gwarancji badanej oferty.
C.
1.

Zasady obliczania punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu”:
W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona
maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.

2.

Minimalny okres czasu reakcji serwisu brany pod uwagę wynosi 4 godziny, a maksymalny 12 godzin liczonych od
momentu zgłoszenia Wady. Czas reakcji serwisu winien być wskazywany w pełnych godzinach.

3.

W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty
przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
T obliczana = (T min /T bo) x 5 gdzie:
T obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
T bo – wartość Czas reakcji wskazany w badanej ofercie,
T min wartość najkrótszego czasu reakcji wskazanego wśród złożonych ofert Wykonawców.

D.
1.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość ogólnej liczby punktów stanowiących
sumę G obliczanej, C obliczanej i T obliczanej, ustalanej oddzielnie dla każdej ze złożonych ofert (dalej OLP).

2.

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi
zasadami zaokrąglania.

3.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając
ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4.

W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty tej samej liczby
OLP, Zamawiający wezwie ich, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
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5.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

6.

Zamawiający poprawi w ofercie:
a.

oczywiste omyłki pisarskie,

b.

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c.

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7.

Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
Zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności, gdy
cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% wartości Zamówienia powiększonej o należny podatek od
towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia.

8.

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w
szczególności w zakresie:


oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);



pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;



wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w
którym realizowane jest zamówienie;

9.



wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;



powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział XVIII. Warunki Umowy i Płatności.
1.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy, zostały określone w Załączniku nr 9 do SIWZ.

2.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy wskazanych w Załączniku nr 9 do SIWZ.

3.

Wymagany termin płatności wynagrodzenia wynosi 60 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego,
wystawionej na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru częściowego robót i odbioru końcowego robót,
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podpisanych przez wskazane w umowie osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy. Wyklucza się
stosowanie przedpłat i zaliczek.

Rozdział XIX. Termin Związania Ofertą.
1.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 90 dni od daty otwarcia ofert pierwotnych. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XV.

2.

Co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego
może przedłużyć termin związania ofertą.

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Oferty
nie zabezpieczone wadium podlegają odrzuceniu.

Rozdział XX. Otwarcie Ofert.
1.

Otwarcie ofert składanych w ramach Etapu I nastąpi w dniu 23 listopada 2016r. o godz. 14:00 w:

Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Sala przy Biurze Personalnym
2.

Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.

3.

Otwarcie ofert jest jawne.

4.

Oferty będą otwierane w kolejności zgodnej z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

5.

Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wadę, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Rozdział XXI. Sposoby przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.
1.

Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
A.

Wykonawcy z Zamawiającym:
a.

Zapytania do SIWZ

- pisemnie na adres: Grupa Powen-Wafapomp SA oddział w Zabrzu, ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze lub
- drogą elektroniczną na adres: anna.kornelius@powen.com.pl
b.

uzupełnienie dokumentów

- pisemnie na adres: Grupa Powen-Wafapomp SA oddział w Zabrzu, ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze,
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c.

wyjaśnienia treści ofert, dokumentów

- pisemnie na adres: Grupa Powen-Wafapomp SA oddział w Zabrzu, ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze,
d.

pozostałe oświadczenia i wnioski:

- pisemnie na adres: Grupa Powen-Wafapomp SA oddział w Zabrzu, ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze,
e. odwołania:
- pisemnie na adres: Grupa Powen-Wafpomp SA oddział w Zabrzu, ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze, Komisja
Przetargowa.
Termin na wniesienia pisma uważa się za dochowany pod warunkiem jego wpływu przed upływem terminów wskazanych
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
B.

Zamawiającego z Wykonawcami: zawiadomienia, wezwania oraz informacje będą przekazywane
Wykonawcom:

2.

a.

pisemnie, lub

b.

faksem na numer wskazany w ofercie, lub

c.

drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.

Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji
przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.

3.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 7 dni przed terminem
składania ofert.

4.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie
internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

5.

Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

6.

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w
szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert co najmniej o 7 dni. Dokonana modyfikacja treści SIWZ zostanie
zamieszczona

na

stronie

internetowej

Zamawiającego

oraz

na

stronie

internetowej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
7.

Zamawiający każdorazowo wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
a.

nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń i dokumentów,

b.

złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub niejasności lub które budzą
wątpliwości co do ich treści odpowiednio do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie,
chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

8.

Uzupełniane na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty a także wyjaśnienia powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, pod rygorem wykluczenia
z postępowania.

22

www.powen.pl

Budowa Przyłącza Energetycznego
Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu

SIWZ ……………….

Rozdział XXII. Unieważnienie postępowania.
1.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a.

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b.

cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,

c.

zostały złożone oferty o takiej samej Ogólnej Liczbie Punktów (OLP) pomimo wezwania Wykonawców do
złożenia ofert dodatkowych lub złożenia ofert dodatkowych,

d.

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2.

Niezależnie od przesłanek wskazanych w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny.

3.

Wykonawcom w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.

Rozdział XXIII. Informację dodatkowe.
1.

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walucie obcej.

2.

Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz
porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski,
poświadczonymi przez Wykonawcę.

4.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona
przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.

Informacje o wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz
na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, prowadzonej przez Ministerstwo
Rozwoju.

6.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków Umowy w zakresie dotyczącym terminu jej realizacji w
następujących przypadkach:

7.

a.

wystąpienia siły wyższej w rozumieniu zapisów §18 Istotnych postanowień Umowy (załącznik nr 9 do SIWZ),

b.

wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac,

c.

braku dostępu Wykonawcy do nieruchomości na których mają być prowadzone prace.

W celu dokonania zmiany terminu realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego, o
wystąpieniu jednej z opisanych powyżej przesłanek.
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8.

Zawiadomienie winno zawierać dokładny opis okoliczności stanowiących

podstawę wniosku wraz z ich

uzasadnieniem oraz propozycje nowego terminu zakończenia Umowy wraz ze wskazaniem terminów realizacji
poszczególnych Etapów.

Rozdział XXIV. Środki ochrony prawnej.
1.

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia, tj. którego oferta zostałaby uznana za
najkorzystniejszą w przypadku uwzględnienia odwołania, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego zapisów SIWZ przysługuje prawo wniesienia odwołania na czynności
Zamawiającego niezgodne z niniejszą SIWZ albo zaniechania czynności Zamawiającego do których był
zobowiązany na podstawie niniejszej SIWZ.

2.

Odwołanie należy wnieść na piśmie w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników prowadzonego postępowania
przetargowego z dopiskiem dotyczącym nazwy Zamówienia.

3.

Odwołanie w celu nadania mu biegu winno zawierać uzasadnienie faktyczne.

4.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje biegu terminu związania ofertą.

5.

Zamawiający rozpoznaje odwołanie w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu wpływu
odwołania do Zamawiającego. Brak rozstrzygnięcia Zamawiającego w tym terminie jest równoznaczny z
oddaleniem odwołania.

6.

W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, o zmianie wyników
prowadzonego postępowania przetargowego i wyborze Wykonawcy.

7.
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Załączniki:
Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3

Wzór wykazu wykonanych robót

Załącznik nr 4

Wzór wykazu osób wraz z kwalifikacjami/uprawnieniami wymaganymi do realizacji zamówienia

Załącznik nr 5

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5a

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej

Załącznik nr 6

Zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7

Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 8

Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Załącznik nr 9

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy

Załącznik nr 10

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 11

Warunki przyłączeniowe
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