ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie projektu usunięcia kolizji stacji transformatorowej nr 6179 oraz sieci SN i nN,
kolidującej z planowaną inwestycją przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie zgodnie z Technicznymi
Warunkami Usunięcia Kolizji ND\KK\06340\2016/kolizja wydanymi przez RWE Stoen Operator Sp.
z o.o., w ramach realizacji projektu "Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej
Generacji" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
1. Zamawiający:
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4,
00-074 Warszawa
NIP: 526-000-17-08
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 71 32 00 00–1 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu usunięcia kolizji stacji transformatorowej nr 6179 oraz
sieci SN i nN, kolidującej z planowaną inwestycją przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie zgodnie z Technicznymi
Warunkami Usunięcia Kolizji ND\KK\06340\2016/kolizja wydanymi przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
W ramach wykonania projektu usunięcia kolizji Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej
dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie zgodnym z wymogami RWE Stoen Operator, uzgodnionej
z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN RWE Stoen Operator Sp. z o. o. obejmującej swym zakresem min:
a) Uzyskanie aktualnych map geodezyjnych do celów projektowych;
b) Uzyskanie z Wydziału Dokumentacji RWE Stoen Operator Sp. z o.o. aktualnej inwentaryzacji sieci
elektroenergetycznej (szczegółowy przebieg linii kablowych wraz z typami i domiarami);
c) Zatwierdzenie w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nowej lokalizacji stacji
transformatorowej i tras linii kablowych;
d) Uzyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla stacji i nowych tras linii
kablowych;
e) Wykonanie kosztorysów robót;
f) Uzgodnienie projektu w RWE Stoen Operator Sp. z o.o.;
g) Uzyskanie pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia wykonania robót;
h) Protokólarne przekazanie wykonanej dokumentacji do RWE Stoen Operator;
i) Udział w procesie podpisania umowy o usunięcie kolizji z RWE Stoen Operator Sp. z o.o.;
j) Nadzór autorski nad realizacją robót podczas usuwania kolizji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Technicznych Warunkach Usunięcia Kolizji –
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego .
3. Termin realizacji zamówienia.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia - do dnia 15.09.2016r.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
a) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż należycie wykonali
(zakończyli) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na
wykonaniu projektu usunięcia kolizji energetycznej.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do
oferty Wykaz usług – załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający wymaga od potencjalnego Wykonawcy posiadania min. jednej osoby, która będzie
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającej uprawnienia do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
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elektroenergetycznych z co najmniej 5-cioletnim doświadczeniem w zakresie projektowania w
rozumieniu art. 13 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08).
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do
oferty Wykaz osób – załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
5. Zamawiający wymaga od potencjalnego Wykonawcy złożenia oświadczenia dotyczącego niezalegania
na dzień złożenia oferty z wymagalnymi należnościami o charakterze publiczno-prawnym. Dodatkowo
podmiot składający ofertę nie może znajdować się w stanie upadłości bądź likwidacji. Zamawiający
wymaga złożenia pisemnego oświadczenia przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
składającego ofertę (skan).

6. Kryteria oceny ofert i wagi punktowe lub procentowe
L.p.
1.

Nazwa kryterium

Waga kryterium (w pkt)

Cena

100

7. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie kryterium
Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:
CN
C = ------------ x 100
Co
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
Podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym Cena ofertowa brutto brana będzie pod uwagę
w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w
PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku. Wykonawca jest
zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach
występujących w Formularzu Ofertowym Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać
dodatkowych pozycji do Formularza Ofertowego.
Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca
uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie ofertowej brutto Wykonawca zobowiązany jest
uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
8. Termin i forma składania ofert
Podpisaną ofertę wraz załącznikami przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w formie
skanów) należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: kkwiecinska@kig.pl wpisując w temacie
maila: „Oferta – wykonanie projektu na usunięcie kolizji transformatorowej” do dnia 27.06.2016 r. do
godz. 14:00
9. Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy.
b) Wykaz osób z opisem doświadczenia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zadania –
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
c) Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
d) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niezalegania na dzień złożenia oferty z wymagalnymi
należnościami o charakterze publiczno-prawny oraz nie pozostawania w stanie upadłości i likwidacji.
10. Warunki umowy - zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego .
Ponadto:
a) Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
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b) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
c) Zamawiający informuje, iż całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu
Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz
1198 z poźn. zm.).
d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
e) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
f) Odmowa udzielenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą ze strony wykonawcy powoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania.
g) W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania
się (telefonicznie, e-mailowo) z Oferentami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia,
wyjaśnienia lub doprecyzowania.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia, w tym ceny
oraz warunków umowy*
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.
j) Zamawiający nie wpłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana jest po wykonaniu
zamówienia.
k) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
l) Wykonawcy nie mogą być osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem/zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta/zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta/zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b)
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) 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.
m) Prawa autorskie - Zamawiający na podstawie umowy przejmie autorskie prawa majątkowe i prawa
zależne do wszystkich powstałych w trakcie realizacji zadania materiałów i będzie mógł korzystać z
ich bez ograniczeń zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
n) W razie nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną zgodnie z projektem umowy stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego
Zamawiającego jest Piotr Jaworski; e-mail: pjaworski@kig.pl

zamówienia

ze strony

Załączniki:
a)
b)
c)
d)
e)

Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Techniczne warunki usunięcia kolizji – załącznik nr 2
Projekt umowy – załącznik nr 3
Wykaz usług - załącznik nr 4
Wykaz osób – załącznik nr 5
*dozwolone negocjowanie warunków zamówienia w celu doprowadzenia do polepszenia warunków, głównie
ceny – konieczne równe traktowanie potencjalnych wykonawców oraz przejrzystość procesu i zakaz
pogorszenia warunków lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia.
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