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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:633244-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
2020/S 251-633244
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Oddział Toruń
Krajowy numer identyfikacyjny: 583-000-11-90
Adres pocztowy: ul. gen. Bema 128
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Nowicka
E-mail: monika.nowicka@energa.pl
Tel.: +48 564706150
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zakupy.energa-operator.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zakupy.energa-operator.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

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

Nazwa:
Wymiana przewodów w linii SN relacji GPZ Lipno-Chodorążek wraz z odgałęzieniami
Numer referencyjny: P/9/0099/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Wymiana przewodów w linii SN
relacji GPZ Lipno-Chodorążek wraz z odgałęzieniami” na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu,
Rejon Dystrybucji Rypin. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej,
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stanowiącej Załącznik nr 12 do SIWZ oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
zwanej dalej „STWiORB”, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Wymianie przewodów w linii SN
relacji GPZ Lipno-Chodorążek wraz z odgałęzieniami” na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu,
Rejon Dystrybucji Rypin.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPKP 03.01.00-04-0057/17 „Budowa oraz modernizacja sieci SN wraz z wymianą transformatorów
umożliwiającą przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
zlokalizowanych na terenie Oddziału Toruń ENERGA-OPERATOR SA”, w ramach: Zadania: Lp. 7, zadania nr
3.2 Wymiana przewodów w linii SN relacji GPZ Lipno-Chodorążek wraz z odgałęzieniami.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. wykonali, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na przebudowie/budowie linii elektroenergetycznych SN, w tym co najmniej jedna robota
budowlana dotyczyła odcinka o długości nie krótszej niż 5 km i co najmniej jedna robota budowlana dotyczyła
odcinka o długości nie krótszej niż 3 km;
2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) dysponują do realizacji zamówienia kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
b) dysponują min. 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub wyższym, na stanowisku dozoru;
c) dysponują przynajmniej 3 monterami, posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub wyższym, na stanowisku eksploatacji.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający informuje, iż środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu dokumentów
wskazanych w dziale 7 SIWZ przez Wykonawcę, jest platforma zakupowa, dostępna pod adresem http://
zakupy.energaoperator.pl.
3. Dla porównania ofert, w sytuacji gdy Wykonawca wbrew postanowieniom SIWZ przedstawi cenę w walucie
innej niż PLN, Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni
kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 PLN na cały okres związania
ofertą.
2. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez wczytanie na
platformie zakupowej http://zakupy.energa-operator.pl/ oryginału dokumentu wadialnego, tj. dokumentu
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców
dokumentu).
3. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, w
wysokości 10 % łącznej wartości umowy brutto.
4. Szczegóły i dodatkowe informacje opisane są w SIWZ.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Cena ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, wynikające z jej niezgodności z
zasadami wiedzy technicznej lub stanu faktycznego, a bez poniesienia których nie można wykonać zamówienia.
3. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Szczegóły i dodatkowe informacje opisane są w SIWZ.
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III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z treścią art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Szczegóły i dodatkowe informacje opisane są w SIWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Z wybranym Wykonawcą, który wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający zawrze
umowę w sprawie zamówienia zgodną ze wzorem, stanowiącym zał. nr 10 do SIWZ.
2. Warunki realizacji umowy opisane szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Dokonanie zmian postanowień umowy jest możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w przepisach, w
tym zwłaszcza w ustawie Pzp lub okoliczności opisane szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik
do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 12:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:
Otwarcie nastąpi w Toruniu przy ul. gen. Bema 128, pokój nr 70.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie Zakupowej następujące dokumenty podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie JEDZ;
1.2. oświadczenia JEDZ:
1.2.1. dotyczące podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca będzie polegał na zasadach określonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
1.2.2. wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.3. formularz ofertowy;
1.4. pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pozostałych oświadczeń (o ile dot.);
1.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dot.);
1.6. dokumenty wykazujące wystąpienie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
1.7. oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:
3.1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
3.2 brak podstaw do wykluczenia.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wezwany
Wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:
4.1. wykaz robót budowlanych;
4.2. wykaz osób;
4.3. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej
Wykonawcy;
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, wezwany
Wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:
5.1. informację z KRK;
5.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
5.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
5.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
5.5. 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
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
5.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
5.8. dokumenty dotyczące podmiotów trzecich, na zdolnościach których Wykonawca będzie polegał (o ile dot).
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku, do którego
będzie zachodzić którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a, b i c, pkt
14 (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 15–23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy
Wykonawcę, gdy zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020
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