Wytyczne dotyczące Zasad Oceny
Wykonawców

wydanie pierwsze
z dnia 18 listopada 2015 roku

Słownik pojęć:
Lp.

1.

Definicje

Opis

Wykonawca
Certyfikowany

wykonawca, który znalazł się na liście najwyżej ocenionych
wykonawców robót budowlanych i usług projektowych i otrzymał
Certyfikat ENERGA-OPERATOR SA

1. Informacje ogólne

1.1. Każdy wykonawca robót budowlanych i usług projektowych realizujący w danym roku
kalendarzowym prace na rzecz ENERGA-OPERATOR SA podlega ocenie zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym dokumencie.
1.2. Ocena prowadzona jest raz na 6 miesięcy, na podstawie danych raportowanych z systemów
informatycznych ENERGA-OPERATOR SA za okres 6 miesięcy wstecz.
1.3. Ocena będzie prowadzona odrębnie dla wykonawców usług projektowych i wykonawców robót
budowlanych.
1.4. ENERGA-OPERATOR SA przeprowadzi oddzielną ocenę wykonawcy dla poszczególnych
przedziałów wartościowych realizowanych zamówień:
1) do 10 000 zł,
2) powyżej 10 000 zł do 100 000 zł,
3) powyżej 100 000 zł do 1 000 000 zł,
4) powyżej 1 000 000 zł,
z uwzględnieniem podziału, o którym mowa w pkt 1.3.
2. Zasady oceny wykonawców robót budowlanych

2.1. Ocena wykonawcy robót budowlanych stanowi sumę punktów przyznanych w poszczególnych
kryteriach, oddzielnie dla przyjętych przedziałów wartościowych, o których mowa w pkt 1.4.
2.2. Kryteriami oceny są:
1) terminowość wykonanych robót budowlanych i usług projektowych - pod pojęciem
terminowego wykonania zadania rozumie się dochowanie terminu realizacji wynikającego
z zawartej umowy lub aneksu. Ocena będzie wykonana na zasadzie „spełnia”,
tj. zrealizowano umowę w terminie lub „nie spełnia”, tj. umowę zrealizowano po terminie
(źródło danych: Binocle „Raport terminowości realizacji umów dla protokołów
pozytywnych”),
2) jakość wykonanych robót budowlanych - pod pojęciem jakości rozumie się taką realizację
pracy, która kończy się pozytywnym protokołem odbioru. Kryterium oceniane będzie jako
stosunek liczby pozytywnych protokołów odbioru do łącznej liczby wszystkich protokołów
odbioru (pozytywnych i negatywnych) dla robót budowlanych realizowanych przez danego
wykonawcę (źródło: Binocle „Raport o odsetku protokołów negatywnych - Ranking
Wykonawców”),
3) przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy określonej przez ENERGA-OPERATOR SA
- pod tym pojęciem rozumie się wyniki przeprowadzonych kontroli BHP, na podstawie
„Wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych” podczas
prac wykonywanych na sieci ENERGA-OPERATOR SA. Za negatywne wyniki kontroli
Wykonawca otrzyma punkty ujemne, wg założeń opisanych w pkt 2.5. ppkt 3.
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2.3. Kryteriom terminowość i jakość podlegającym ocenie przypisano wagi:
1) terminowość – 50 %,
2) jakość - 50%.
2.4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca robót budowlanych
w kryteriach jakość i terminowość wynosi 100.
2.5. Sposób oceny wykonawcy robót budowlanych w każdym kryterium będzie odbywał się według
poniższych wzorów:
1) terminowość (T) – wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 punktów:
𝑻=

∑ 𝒁𝑻
𝒙 𝟓𝟎
∑ 𝒁𝑾

gdzie:
ZT - liczba zleceń wykonanych terminowo
ZW - liczba wszystkich wykonanych zleceń
2)

jakość (J) - wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 punktów:

𝑱=

∑ 𝑷𝑷
𝒙 𝟓𝟎
∑ 𝑷𝑶

gdzie:
PP - liczba protokołów odbioru pozytywnych
PO - liczba wszystkich protokołów odbioru
3)

przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy określonych przez ENERGA-OPERATOR SA
(BHP) – Wykonawca za każdy negatywny wynik kontroli uzyska 10 punktów ujemnych.

2.6. Końcowa ocena wykonawcy robót budowlanych obliczona zostaje jako suma uzyskanych
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
𝑶𝒌 = (𝑻 + 𝑱) − 𝑩𝑯𝑷
gdzie:
Ok T
J
BHP -

ocena końcowa,
suma punktów uzyskana w kryterium terminowość,
suma punktów uzyskana w kryterium jakość,
łączna ilość punktów ujemnych za negatywne wyniki kontroli w zakresie
przestrzegania zasad bezpiecznej pracy określonych przez ENERGA
-OPERATOR SA.
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2.7. Wykonawca otrzyma ocenę negatywną w przypadku, gdy liczba uzyskanych przez niego
punktów w kryterium:
1) terminowość - wyniesie poniżej 25,
2) jakość - wyniesie poniżej 30,
3) BHP - wyniesie minus 20, tj. (dwukrotnie uzyska negatywny wyniki kontroli BHP).
2.8. W przypadku wykonawcy robót budowlanych, który dwukrotnie otrzyma ocenę negatywną
w następujących po sobie okresach ma zastosowanie pkt 5.3.3. ppkt 6 Wytycznych
dotyczących zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców.
2.9. Wyniki oceny będą udostępnione wykonawcy robót budowlanych drogą elektroniczną.
2.10. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującą procedurą „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy
dla wykonawców zewnętrznych”:
1) służby BHP ENERGA-OPERATOR SA w dowolnym czasie przeprowadzą kontrolę
każdego wykonawcy realizującego zadania zlecane przez ENERGA-OPERATOR SA
w zakresie przestrzegania zasad BHP,
2) służby nadzorujące realizację prac mogą dokonywać doraźnych kontroli w zakresie
przestrzegania zasad BHP,
3) z każdej przeprowadzonej kontroli powinien powstać protokół. Negatywny protokół
z kontroli skutkować może zawieszeniem lub wykluczeniem z Rejestru Kwalifikowanych
Wykonawców w trybie natychmiastowym, w przypadku wykonawców znajdujących się
w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców.
3. Zasady oceny wykonawców usług projektowych

3.1. Ocena Wykonawcy usług projektowych stanowi liczbę punktów przyznanych w kryterium
terminowość.
3.2. Terminowość wykonanych usług projektowych - pod pojęciem terminowego wykonania
zadania rozumie się dochowanie terminu realizacji wynikającego z zawartej umowy lub aneksu.
Ocena będzie wykonana na zasadzie „spełnia”, tj. zrealizowano umowę w terminie lub „nie
spełnia”, tj. umowę zrealizowano po terminie (źródło danych: Binocle „Raport terminowości
realizacji umów dla protokołów pozytywnych”).
3.3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca usług projektowych w kryterium
terminowość wynosi 100.
3.4. Sposób oceny wykonawcy usług projektowych, w kryterium terminowość (T) będzie odbywał
się według poniższego wzoru:
∑ 𝒁𝑻
𝑻=
𝒙𝟏𝟎𝟎
∑ 𝒁𝑾
gdzie:
ZT - liczba zleceń wykonanych terminowo,
ZW - liczba wszystkich wykonanych zleceń.
3.5. Końcowa ocena wykonawcy usług projektowych jest równa liczbie punktów przyznanych
w kryterium terminowość.
𝑶𝒌 = 𝑻

gdzie:
Ok - ocena końcowa podstawowa,
T - suma punktów uzyskana w kryterium terminowość.
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3.6. Wykonawca usług projektowych otrzyma ocenę negatywną w przypadku, gdy liczba
uzyskanych przez niego punktów w kryterium terminowość wyniesie poniżej 70.
3.7. W przypadku wykonawcy usług projektowych, który dwukrotnie otrzyma ocenę negatywną
w następujących po sobie okresach ma zastosowanie pkt 5.3.3. ppkt 6 Wytycznych
dotyczących zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców jeżeli wykonawca
ten znajduje się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców.
3.8. Wyniki oceny będą udostępnione wykonawcy drogą elektroniczną.
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