PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Północny
81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
( SIWZ )
postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzanego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującą w PKP Energetyka
S.A. procedurą zakupową
(niniejsze postępowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma zastosowania do Ustawy –
prawo zamówień publicznych)

Numer Postępowania
EZ11-Ez6-2110/11/2014

Przedmiot postępowania dla zadań :

Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej PT Subkowy

Sopot, Lipiec 2014

SPIS TREŚCI

1.

Informacje o Zamawiającym.

2.

Określenie przedmiotu zamówienia.

3.

Okres realizacji przedmiotu zamówienia.

4.

Wadium

5.

Oferenci wykluczeni z przetargu.

6.

Wymagania od Oferentów.

7.

Opis sposobu przygotowania oferty

8.

Zawartość oferty.

9.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

10.

Rozliczenia za wykonane prace i usługi.

11.

Wyjaśnienia

dotyczące

Specyfikacji

Zamówienia.
12.

Sposób składania ofert.

13.

Wycofanie oferty i zmiany do ofert.

14.

Otwarcie ofert.

15.

Kryteria oceny ofert.

16.

Wybór najkorzystniejszej oferty.

17.

Warunki unieważnienia przetargu.

18.

Okres związania ofertą.

19.

Warunki zawarcia umowy.

20.

Załączniki.

str. 2

Istotnych

Warunków

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1.1.

Zamawiającym jest:
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi
ul. Hoża 63/67; 00-681 Warszawa
Zakład Północny ;
ul. Jana z Kolna 29 ; 81-859 Sopot,
tel. miejski (058) 742-02-02, fax.(058) 721-37-19
NIP 526-25-42-704

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej PT Subkowy
Opis planowanych prac :
Wykonanie prac zgodnie z załączoną dokumentacją w zakresie :
- Termomodernizacji wraz z wszystkimi obróbkami
- Izolacji fundamentów wraz z opaską
- Remontu przegród transformatorów wraz z wygrodzeniem
- wymiana stolarki zewnętrznej (drzwi ,brama ) wraz z zabudową rolet
- ponadto wykonanie wszystkich prac zewnętrznych które są ujęte w dokumentacji

Uwaga : Obiekt PT Subkowy jest pracującym obiektem
elektroenergetycznym zamawiający nie przewiduje wyłączenia obiektu.
Prace należy prowadzić etapami dostosowując się i w uzgodnieniu z
zamawiającym – oraz uwzględnić w ofercie przetargowej
2.8 Uwagi
2.8.1 Przedmiar ma jedynie charakter informacyjny należy dokonać własnych
obmiarów
2.8.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót
2.8.3 Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania prac ze względu na panujące
warunki atmosferyczne
2.8.4.Oferent jest wytwórcą odpadów i dostarczy karty przekazania odpadu zgodnie z
ustawą o gospodarce odpadami
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2 OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I GWARANCJA
2.1

Wymagany termin wykonania zadania – do 31/10/2014

2.2

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty:
prace określone w niniejszej SIWZ – min. 3 lat
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WADIUM
3.1 Zadanie nr 1 – 5 tyś zł
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez
rozpatrywania.
3.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.2.1 Pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego – ING Bank Śląski S.A.
numer 81 1050 0099 6711 7777 7777 7777
3.2.2 gwarancjach bankowych,
3.2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych.
3.3 Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych
dołącza się, w oryginale, do oferty w sposób umożliwiający fizyczne odłączenie
dokumentu wadium od oferty.
3.4 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
3.4.1 upłynął termin związania ofertą,
3.4.2 zawarto umowę w sprawie zamówienia albo, w przypadku zawierania
większej ilości umów w ramach prowadzonego postępowania, zawarto
wszystkie te umowy,
3.4.3 wykonawca złożył ofertę po upływie terminu składania ofert,
3.4.4 zamawiający unieważnił postępowanie.
3.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
3.5.1 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
3.5.2 który nie złożył oferty pomimo wcześniejszego wniesienia wadium,
3.5.3 który został wykluczony z postępowania,
3.5.4 którego oferta została odrzucona.
3.6 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy, na rachunek wskazany przez wykonawcę.
3.7 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
3.7.1 wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy
bądź którejkolwiek z umów zawieranych w ramach postępowania (w
przypadku zawierania większej liczby umów w ramach postępowania),
3.7.2 zawarcie umowy bądź którejkolwiek umowy zawieranej w ramach
postępowania (w przypadku zawierania większej liczby umów w ramach
postępowania) stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
3.8 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty, jako ostatni dokument.
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4

OFERENCI WYKLUCZENI Z PRZETARGU
Z przetargu wyklucza się:
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4.1

wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie
wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością lub opóźnieniem

4.2

wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub
których upadłość ogłoszono

4.3

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni
przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

4.4

osoby fizyczne , które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

4.5

osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

4.6

przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara
pieniężna , o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , za
czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję
publiczną,

4.7

podmioty zbiorowe wobec, których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na
podstawie przepisów o odpowiedzialności zbiorowej za czyny zabronione pod groźbą
kary,

4.8

dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie
spełnili innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
ogłoszeniu, w szczególności nie wnieśli wadium,

WYMAGANIA OD OFERENTÓW
5.1 WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY
5.2 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 7.2.
5.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące m.in.:
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5.3.1

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

5.3.2

posiadania wiedzy i doświadczenia,

5.3.3

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował
zasobami
niezbędnymi
do
realizacji
zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.

5.4.1 oświadczenie o nie znajdowaniu się w stanie upadłości
5.4.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, ofert wstępnych albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, w stosunku do osób fizycznych

5.4.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca
nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, ofert
wstępnych albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.4.4 Wykaz wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie 5 lat ,3 robót
budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 0,2 mln zł netto, z
podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców zgodnie z
załącznikiem nr 3.
5.4.5 Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi
dysponuje wykonawca
5.4.6 Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzającego , że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na min 1 000 000 zł.
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6 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
6.1

Oferenci zobowiązani są przedstawić tylko jedną kompleksową ofertę pisemną
sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ na cały
zakres objęty przetargiem.

6.2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Przedstawienie propozycji rozwiązań wariantowych nie będzie brane pod
uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

6.3

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.

6.4

Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności i musi składać się z czytelnie wypełnionego
niezmywalnym tuszem lub atramentem otrzymanego formularza „OFERTA” w
dwóch kopertach wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.
Nie jest dopuszczalne tworzenie przez oferenta innych formatów druków
„Oferta”

6.5

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze
handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej
firmy oferenta.

6.6

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte), w sposób zapobiegający
zdekompletowaniu zawartości oferty, z zachowaniem kolejności wskazanej w
formularzu ofertowym,

6.7

Każda karta oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem w prawym
górnym rogu, a numery od pierwszej do ostatniej karty (uwzględniając strony
oferty) powinny być wpisane do druku „OFERTA”.

6.8

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i
datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6.9

Dokumenty sporządzone w innych językach, których oryginały lub kopie
wchodzą w skład oferty lub będą okazywane przez oferenta zamawiającemu,
muszą być przetłumaczone na język polski i uwierzytelnione przez polskiego
tłumacza przysięgłego, pod rygorem nie brania ich pod uwagę.

6.10 Dopuszcza się możliwość wykonania prac objętych przetargiem z udziałem
podwykonawców, za których działania lub zaniechanie Oferent ponosi całkowitą
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odpowiedzialność.

7.11

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
7.11.1 zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne
7.11.2 którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych
przez zamawiającego,
7.11.3 w stosunku do których otwarto likwidację albo których upadłość ogłoszono,
7.11.4 którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania
ofertą , lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
7.11.5 którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania ,
7.11.6 którzy nie spełniają warunków, o których mowa w paragrafie 5
7.11.7 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wyrazili oni zgody na
ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.
7.11.8 z postepowania o udzielenie zamówienia są wykluczeni wykonawcy którzy w
ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia
udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością,
7.11.9 którzy znajdują się w sporze z Spółką, a spór dotyczy zamówień
wykonywanych przez wykonawcę na rzecz Spółki,
7.11.10 Nie kompletne lub częściowe dostarczenie dokumentów przetargowych jest
podstawą do wykluczenia bez wezwania do uzupełnienia

8 Wspólne ubieganie się wykonawców o realizację zamówienia
8.1.1 Zamawiający może dopuścić wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie
zamówienia (konsorcjum), gdy jest to uzasadnione ze względu na przedmiot
zamówienia lub wystąpią istotne dla spółki okoliczności,
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8.1.2 Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia co powinno być wskazane:
- we wzorze umowy albo istotnych postanowieniach umowy,
- w zawartej umowie w sprawie zamówienia ,
8.1.3 W przypadku udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
zamawiający żąda od konsorcjum pełnomocnictwa do reprezentowania ich w toku
postępowania albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy
albo umowy ramowej i realizacji tych umów
8.1.4 Oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia .
Uwaga
9.14.1 Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną OFERTĘ.
9.14.2 Treść Oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
9.14.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
9.14.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9.14.5 Podana w ofercie cena oferty jest ceną ostateczną i jedyną. Oferent który
chce udzielić na wykonanie robót budowlanych rabat lub upust zawiera go
już w cenie, którą przedstawia w ofercie.
9.14.6 Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia
przeciwko Zamawiającemu.
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ZAWARTOŚĆ OFERTY

10.1

Wypełniony i podpisany druk „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ

10.2

Kosztorys ofertowy

10.3

Zaakceptowany i podpisany wzór – PROJEKT UMOWY- załącznik nr 2 do SIWZ

10.4

Wykaz prac zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

10.5

Oświadczenie o spełnieniu warunków według załącznika nr 4

10.6 Inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a zdaniem Oferenta istotne
dla przebiegu postępowania.

11 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
11.1 Zaoferowaną cenę za usługę będącą przedmiotem zamówienia, Oferent wpisze do
formularza „Oferta”.
Zaoferowana cena w formularzu oferty powinna uwzględniać wszystkie
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przewidywane koszty wykonania usługi.
11.2

Ceny jednostkowe i cena ofertowa powinny być podane w zł. bez podatku VAT.
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ROZLICZENIA ZA WYKONANE PRACE I USŁUGI
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą następowały w złotych
polskich wg. zasad określonych w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 2 do
SIWZ).
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WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE
ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW

13.1 Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie na adres
l.tabor@pkpenergetyka.pl
13.2 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie
zostanie skierowane nie później niż 1 dzień przed upływem terminu otwarcia ofert.
13.3 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez
wskazania źródła zapytania.
13.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż 1 dzień przed
terminem składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów
składających się na SIWZ.
13.5 O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z
uczestników postępowania.
13.6 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty,
zamawiający przedłuży termin składania ofert.
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
13.7

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest:
Łukasz Tabor 697 046 674
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

13.8

Nie zamierza się zwoływać zebrania oferentów w celu udzielenia wyjaśnień
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dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
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SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie (III piętro), nie
później niż do dnia 31 Lipiec 2014 r do godziny 09:00, w zamkniętej kopercie,
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,
14.2

Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.
Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru :

PKP Energetyka S.A
Zakład Północny
81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29,
OFERTA - PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej PT Subkowy ”
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i
adresem oferenta.
14.3 Ofertę składaną ZAMAWIAJĄCEMU za pośrednictwem np. Poczty Polskiej,
przesyłki kurierskiej należy przygotować w sposób określony w zał. nr 1. i przesłać w
zewnętrznej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:
PKP Energetyka S.A.
Zakład Północny
81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29,
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 31 Lipiec 2014 r. do godz. 09:00
„Dotyczy Modernizacji budynku PT Subkowy”
14.4 Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
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WYCOFANIE OFERTY I ZMIANY DO OFERT

15.1 Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
15.2

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych
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wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej)
odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA" .
15.3 Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( według takich samych
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie
"WYCOFANIE".
15.4 Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności
i po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi
ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
15.5 Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
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OTWARCIE OFERT

16.1 Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 31 Lipiec 2014 r. o godz.
1000 w siedzibie Zamawiającego (podanej w pkt. 1 SIWZ), w Sali konferencyjnej (III
piętro).
16.2 Obecność oferentów (upoważnionych osób) przy otwieraniu ofert
obowiązkowa.

nie jest

16.3 Po dokonaniu otwarcia ofert zamawiający sporządzi wykaz uczestników
postępowania
oraz osób po stronie zamawiającego, biorących udział w
postępowaniu.
16.4 Zamawiający przyjmie ważne oferty do dalszego postępowania, podając obecnym
nazwy .firm ,..które je złożyły oraz ogólne ceny ofertowe uwidocznione w formularzach
ofertowych.
16.5 Zamawiający ustali sposób dalszego postępowania przetargowego i poinformuje o
nim przedstawicieli Oferentów uczestniczących w przetargu.
17

KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena
18

(C)

100%

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
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18.1 Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.
18.2 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów wskazując
wybraną firmę oraz cenę.
WARUNKI UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU
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Zamawiający może unieważnić przetarg jeżeli zaistnieje jedna z poniższych
okoliczności :
19.1 wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć,
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

19.2
19.3

wystąpi istotne ograniczenie środków finansowych na realizację przedmiotowego
zadania rzeczowego przez Dyrekcję PKP Energetyka S.A. w Warszawie w sposób
niezależny od Zakładu Północnego w Sopocie,

19.4 w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia.
19.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn.
Z tytułu unieważnienia przetargu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
przeciwko Zamawiającemu.

19.6 Uwagi
19.6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w SIWZ na skutek
okoliczności, których nie mógł przewidzieć wcześniej.
19.6.2 O dokonaniu zmiany Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wszystkich
potencjalnych oferentów, którzy pobrali SIWZ - faksem lub e-maliem.
20

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego
do składania ofert. Oferent zobowiązuje się do związania się warunkami oferty co
najmniej w ciągu minimalnego okresu jej ważności, tj. w ciągu 60 dni i do przedłożenia,
łącznie z ofertą, podpisanego projektu umowy na wykonanie zamówienia.
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WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
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21.1 Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje projekt umowy
(załącznik nr 2 do SIWZ.)
21.2 Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem treści umowy
proponowanej przez zamawiającego, jakakolwiek modyfikacja ( zmiana ) treści
umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, skutkować będzie odrzuceniem Oferty.
21.3 Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy,
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
21.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy Ustawy
Kodeks Cywilny.
22 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
22.1 Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
22.2 Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości i na zasadach określonych w §9 umowy – załącznik nr 2 do SIWZ
W wysokości : Zadanie nr 1 - 4 tyś.
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ZAŁĄCZNIKI

Integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące
załączniki:
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

Zał. Nr 1 Formularz „OFERTA”- w wersji PDF.
Zał. Nr 2 Projekt umowy – w wersji PDF.
Zał. Nr 3 Wykaz zrealizowanych zadań
Zał. Nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
Zał. Nr 5. Instrukcja EH-1 dotycząca kolorystyki

Zatwierdził Dyrektor
Zakładu Północnego

…………………………………
(podpis)
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