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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.
Elektryczna 5
Ostrołęka
07-401
Polska
E-mail: elektrowniaostroleka@energa.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.elektrowniaostroleka.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://
www.elektrowniaostroleka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 5
Ostrołęka
07-401
Polska
Osoba do kontaktów: punkt kontaktowy: Kancelaria ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
E-mail: elektrowniaostroleka@energa.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.elektrowniaostroleka.pl

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

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

Nazwa:
Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C.
Numer referencyjny: ZP/01/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45230000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” zadania pn.: Przebudowa układu infrastruktury
kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C obejmująca m.in. zaprojektowanie, przygotowanie dokumentacji do
zmiany pozwolenia na budowę i uzyskanie ostatecznego pozwolenia zamiennego na budowę (jeśli konieczne),
dostawy, roboty budowlane, montaż, uruchomienie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przekazanie do
eksploatacji, szkolenie personelu, a także wykonanie niezbędnego przygotowania terenu
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45234000
45233120
45330000
45213320
45111200
31310000
71320000
45000000
34000000
32000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Rzekuń, miasta Ostrołęka oraz teren zamknięty należący do PKP PLK S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” zadania pn.: Przebudowa układu infrastruktury
kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C obejmująca m.in. zaprojektowanie, przygotowanie dokumentacji do
zmiany pozwolenia na budowę i uzyskanie ostatecznego pozwolenia zamiennego na budowę (jeśli konieczne),
pełnienie nadzoru autorskiego, dostawy, roboty budowlane, montaż, uruchomienie, uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie, przekazanie do eksploatacji, szkolenie personelu, a także wykonanie niezbędnego przygotowania
terenu.
W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować branżowe projekty wykonawcze, projekty budowlane
zamienne, i wykonać roboty budowlane m.in. w następującym zakresie: modernizacja układu torowego w
km 0,000 – 4,900 wraz z przyległą infrastrukturą, budową nastawni dysponującej, mostu kolejowego, mostu
drogowego, dróg zakładowych, motowozowni i stacji paliw wraz z placami technologicznymi.
Prace te będą realizowane w ramach dostosowania obecnej bocznicy zakładowej Wojciechowice dla
potrzeb wynikających z budowy nowego bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW i obsługi pozostałych
użytkowników torów.
Zakres modernizacji obejmuje obszar bocznicy kolejowej od połączenia bocznicy z torami PKP PLK S.A. na
stacji Ostrołęka (km 0,000), do km 4,900 proj. bocznicy.
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zostanie określony przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9)

Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1. Za każde zamówienie spełniające wymogi opisane w sekcji III.1.3) pkt 1 ponad wymagane minimum,
wykazane w części V Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wykonawca otrzyma 1 punkt.
2. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający nie przyzna punktów za zamówienia wykonane przez podmioty, które
udostępniły wykonawcy zdolność techniczną i zawodową (doświadczenie) na zasadach określonych w art. 22a
Pzp.
3. W przypadku, gdy po dokonanej kwalifikacji, na ostatnim miejscu kwalifikującym wykonawców do dalszego
udziału w postępowaniu znajdzie się więcej niż 1 wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do udziału w
postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy znajdą się na tym miejscu w związku z otrzymaną liczbą
punktów. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż
5, Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki i nie podlegających
wykluczeniu.
4. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp będzie żądał dokumentów i oświadczeń
potwierdzających doświadczenie przedstawione dla potrzeb kwalifikacji. Szczegółowe informacje nt. tych
dokumentów i oświadczeń zostały wskazane na stronie internetowej: http://www.elektrowniaostroleka.pl w
dokumencie pn.: "dodatkowe informacje".

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności
informacje zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązany jest wskazać
(oznaczyć) zastrzeżoną informację oraz wykazać, że ta informacja jest tajemnicą przedsiębiorstwa.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

4/9

a) spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej a także zdolności technicznej lub zawodowej.
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12, 13 lit. a) - c), 14 - 23 oraz ust 5
pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych (szczegółowe przesłanki wykluczenia zostały podane na
stronie internetowej: http://www.elektrowniaostroleka.pl w dokumencie pn.: "dodatkowe informacje").
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
wykluczeniu (dokumenty dołączane do wniosku):
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wypełniony w zakresie opisanym w instrukcji znajdującej
się na stronie internetowej: http://www.elektrowniaostroleka.pl, dotyczący:
- wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich),
w zakresie braku podstaw wykluczenia.
- podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. w
celu wykazania braku podstaw wykluczenia.
3. W terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o wynikach oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, wykonawcy składają bez wezwania
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp., jakie Wykonawcy wstępnie
zakwalifikowani na podstawie JEDZ do postępowania będą zobowiązani złożyć w celu potwierdzenia,
że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, zostały wskazane na stronie internetowej: http://
www.elektrowniaostroleka.pl w dokumencie pn.: "dodatkowe informacje".
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 40.000.000 PLN (słownie:
czterdzieści milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki muszą
spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego
(NBP)obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej udziału w postępowaniu,
Wykonawca musi przedstawić wraz z wnioskiem:
1. JEDZ wypełniony w zakresie opisanym w instrukcji znajdującej się na stronie internetowej: http://
www.elektrowniaostroleka.pl, dotyczący:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z
nich),
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu odnoszącego się do udostępnianego zasobu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
2. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a Pzp ustawy
składa dokumenty, które określają co najmniej:
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a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
np. pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie
internetowej: http://www.elektrowniaostroleka.pl
3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp., jakie Wykonawcy wstępnie
zakwalifikowani na podstawie JEDZ do postępowania będą zobowiązani złożyć w celu potwierdzenia spełniania
warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej udziału w postępowaniu, zostały wskazane na stronie internetowej:
http://www.elektrowniaostroleka.pl w dokumencie pn.: "dodatkowe informacje".
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W zakresie wykazania wymaganego doświadczenia, Wykonawcy wykażą się prawidłowym wykonaniem
(w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i ukończeniem w okresie ostatnich 5 (pięciu)
lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, łącznie:
a) przynajmniej 2 (dwóch) zamówień, których zakres przedmiotowy obejmował roboty budowlane dot. budowy
lub przebudowy układów torowych wraz z przyległą infrastrukturą o wartości minimum 15.000.000,00 PLN
(słownie: piętnaście milionów złotych) netto każde zamówienie,
b) przynajmniej 1 (jednego) zamówienia, którego zakres przedmiotowy obejmował roboty budowlane dotyczące
budowy lub przebudowy kolejowego obiektu inżynieryjnego: mostu lub wiaduktu,
c) przynajmniej 1 (jednego) zamówienia, którego zakres przedmiotowy obejmował roboty budowlane dotyczące
budowy co najmniej 1 (jednego) systemu komputerowych stacyjnych urządzeń srk, na stacji kolejowej liczącej
co najmniej 10 zwrotnic,
d) przynajmniej 1 (jednego) zamówienia, którego zakres przedmiotowy obejmował roboty budowlane dotyczące
budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej na szlaku o długości min. 2,0 km oraz na stacji o układzie co najmniej 2
torów głównych, zelektryfikowanych,
e) przynajmniej 1 (jednego) zamówienia, którego zakres przedmiotowy obejmował budowę urządzeń
sterowania ruchem kolejowym (srk) na szlaku jednotorowym i stacji o min. 2 torach głównych i 10 zwrotnicach
scentralizowanych, wraz z włączeniem projektowanych szlakowych urządzeń srk w istniejące stacyjne
urządzenia srk, oraz budową wewnętrznych urządzeń srk w nowoprojektowanej nastawni, oraz z fazowaniem
robót zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego w trakcie trwania robót.
2. W zakresie wykazania wymaganych kwalifikacji kluczowych osób uczestniczących w realizacji przedmiotu
zamówienia, Wykonawca zapewni, że dysponuje osobami, które posiadają niżej wyszczególnione uprawnienia
wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia wydane w krajach
UE, szczegółowo opisane w Dodatkowych informacjach znajdujących się na stronie internetowej: http://
www.elektrowniaostroleka.pl
a) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specj.
inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, legitymujący się co
najmniej pięcioletnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika budowy (lub Kierownika robót w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2017 poz. 1332 j.t., zw. dalej „Prawem budowlanym”) przy
wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową lub remontem infrastruktury kolejowej,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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b) Kierownicy robót posiadający upr. bud. do kier. robotami bud. w odpowiedniej specj. i legitymujący się min. 3letnim doświad. na swoim stanowisku:
- Kier. robót torowych - upr. w specj. inż. kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, co najmniej w
ograniczonym zakresie,
- Kier. robót w zakresie branży srk – upr. w specj. inż. kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, bez
ograniczeń,
- Kier. robót w zakresie urządzeń elektroenerget. - upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektr. i elektroenerget., bez ograniczeń,
- Kier. robót w zakresie sieci trakcyjnej - upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i
elektroenerget., bez ograniczeń,
- Kier. robót w zakresie urządzeń telekom. i monitoringu - upr. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń
telekom. przewodowej, bez ograniczeń,
- Kier. robót drogowych – upr. w specj. inż. drogowej, bez ograniczeń,
- Kier. robót konstr. - bud. - upr. w specj. konstr. – bud., bez ograniczeń,
- Kier. robót konstr. - bud. - upr. w zakresie specj. inż. mostowej, bez ograniczeń,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c) Projektanci posiadający upr. bud. do proj. w odpowiedniej specj. i legitymujący się min. 3-letnim doświad. na
stanowisku projektanta przy proj. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury kolejowej:
- projektant – koordynator - upr. w specj. inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
bez ograniczeń
- projektant w specj. inżynieryjnej kolejowej (torowej) - upr. w specj. inżynieryjnej kolej. w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych, co najmniej w ograniczonym zakresie,
- projektant w specj. sterowania ruchem kolejowym - upr. bud. do proj. w specj. inżynieryjnej kolejowej w
zakresie sterowania ruchem kolejowym, bez ograniczeń,
- projektant w specj. elektroenerget. - upr. bud. do proj. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektr. i elektroenerget.,bez ograniczeń,
- projektant w specj. sieci trakcyjnej - upr. bud. do proj. w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektr. i elektroenerget., bez ograniczeń,
- projektant w specj. konstr-bud. - upr. bud. do proj. w specj. konstr. - bud., bez ograniczeń,
- projektant w specj. architekt. - upr. bud. do proj. w specj. architektonicznej, bez ograniczeń,
- projektant w specj. sanitarnej – upr. bud. do proj. w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń,
- projektant w specj. mostowej – upr. bud. do proj. w specj. inżynieryjnej mostowej, bez ograniczeń,
- projektant w specj. drogowej – upr. bud. do proj. w specj. inżynieryjnej drogowej, bez ograniczeń,
- projektant w specj. telekom. - upr. bud. do proj. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń telekom.
przewodowej, bez ograniczeń
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności techn. lub zawod. udziału w postępowaniu, Wykonawca
musi przedstawić wraz z wnioskiem:
1. JEDZ wypełniony w zakresie opisanym w instrukcji znajdującej się na stronie: http://
www.elektrowniaostroleka.pl, dot.:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. - każdego z nich),
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postęp. odnoszącego się do udostępnienia zasobu, na zasadach określ. w art. 22a ustawy Pzp.
2. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określ. w art. 22a składa dokumenty,
które określ. w szczególności:
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a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykon. zam. publ.;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zam. publ.;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postęp. dot.
doświad., zrealizuje roboty bud., których wskazane zdol. dot., np. pisemne zobow. do udostęp. zasob zgod. ze
wzorem zamieszcz. na stronie http://www.elektrowniaostroleka.pl
3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp., jakie Wykonawcy wstępnie
zakwalifikowani na podstawie JEDZ do postęp. będą zobowiązani złożyć w celu potwierdzenia spełnienia
warunku zdolności tech. lub zawodowych udziału w postępowaniu, zostały wskazane na stronie : http://
www.elektrowniaostroleka.pl w dokumencie pn."dodatkowe informacje".
4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu należy załączyć oświadczenie, że wskazane powyżej
osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
a także, że na dzień składania Wniosków posiadają opłacone należne składki z tytułu przynależności do Izby
(należy podać nr ew. wskazanych powyżej członków Izby).
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający przewiduje wymaganie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wysokość wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie podana w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający przewiduje wypłatę zaliczki.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum):
1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23
ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych dokumentów;
3. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał od tych wykonawców umowy
regulującej ich współpracę.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty budowlane, urządzenia, instalacje technologiczne itp. były
zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących przepisów
znajdujących zastosowanie przy realizacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia obiektów
budowlanych i instalacji technicznych.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
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Dialog konkurencyjny
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jeden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wniosek składa się z :
a) Wypełnionego formularza wniosku (wzór wniosku został zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.elektrowniaostroleka.pl).
b) JEDZ (formularz należy wypełnić w zakresie zgodnym z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.elektrowniaostroleka.pl).
c) Dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji osób podpisujących wniosek (w przypadku
gdy wniosek podpisuje osoba/y wymieniona/e w odpowiednim rejestrze, należy dołączyć odpowiedni wyciąg z
rejestru, zaś w przypadku, gdy umocowanie wynika z pełnomocnictw należy dołączyć także te pełnomocnictwa).
d) W przypadku wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo o którym mowa w punkcie III.1.8
niniejszego ogłoszenia.
e) Dokumentów potwierdzających udostępnienie przez inny podmiot potencjału na zasadach określonych w
art.22a ustawy Pzp. w zakresie opisanym w sekcji III.1.2 lub III.1.3 niniejszego ogłoszenia, jeżeli wykonawca
polega na takich zasobach.
4. Wniosek należy złożyć w trzech egzemplarzach papierowych (oryginał i 2 kopie) oraz na płycie CD/DVD
w formie PDF, w zamkniętej kopercie na adres wskazany w sekcji I.1 z dopiskiem „Przebudowa układu
infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C”.
5. Na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.elektrowniaostroleka.pl) znajdują się:
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a) wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami;
b) dokument "dodatkowe informacje" dotyczący wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów;
c) instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o poniższe kryteria oceny (Zamawiający zgodnie z
art. 60c ust. 1a ustawy Pzp nie podaje wag kryteriów):
a) Kryterium 1 – Cena
b) Kryterium 2 – Termin Wykonania
7. Zamawiający informuje, iż na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie
przewiduje się udzielania wyjaśnień oraz odpowiedzi na zapytania.
8. Wstępny harmonogram postępowania:
a) termin składania wniosków - zgodny z niniejszym ogłoszeniem o zamówieniu;
b) przewidywany okres oceny wniosków – 45 dni
c) termin składania ofert – 45 dni
9. Podany w ogłoszeniu termin realizacji zamówienia jest terminem preferowanym przez Zamawiającego i
zostanie ustalony po dialogu z Wykonawcami.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach
Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone
w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach
przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2018

