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1. Zamawiający
1.1. Zamawiającym dostawy jest PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi z
siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON:
017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony
w całości działająca przez Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski 25-502
Kielce,
ul. Paderewskiego 43/45 .

2. Informacje ogólne
2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznej procedury zakupowej,
obowiązującej w PKP Energetyka S.A. oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w każdym czasie przed terminem składania ofert. Jeżeli w wyniku modyfikacji
treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2.3. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o :
a) „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć PKP Energetyka S.A. Oddział
w Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski,
b) „Spółce“ – należy przez to rozumieć PKP Energetyka SA
c) „postępowaniu” - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez
zamawiającego na podstawie niniejszej specyfikacji,
d) „SIWZ” - należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków
zamówienia,
e) „zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w punkcie 3. SIWZ,
f) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o wykonanie
zamówienia, który złoży ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z zamawiającym
umowę w sprawie wykonania zamówienia,

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych kompletnych rozdzielnic nN potrzeb
własnych (prądu stałego i prądu zmiennego)- (kod CPV 31213100-3) – zgodnie
z wymaganiami załącznika nr 3 do SIWZ.
Dostawa urządzeń będących przedmiotem zamówienia obejmuje transport i rozładunek
w miejscu przeznaczenia.
3.2. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
3.3. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie jego oferty
zostaną odrzucone.
3.4. Okres gwarancji dla urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania wynosi co
najmniej 48 miesięcy od daty dostawy do miejsc przeznaczenia.

4. Informacja o zamówieniach uzupełniających i ofertach wariantowych
4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, jak również
składania przez wykonawców ofert wariantowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – na jedno lub oba
zadania.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia
5.1. Transformatory należy dostarczyć w terminie do dnia 30.11.2014 r.
5.2. Miejsce dostawy transformatorów: Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego Sędziszów,
ul. Kielecka 13, 28-340 Sędziszów.

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - Wadium
6.1. W niniejszym postępowaniu zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami
w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną.
6.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
6.3. Wykonawcy mają prawo do zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w
terminie do 13.10.2014 r.
6.4. Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zamawiający będzie
zamieszczał na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl oraz przekaże wykonawcom,
którym przekazano niniejszą SIWZ.
6.5. Ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia – pan Robert Angelo - tel. kom: 697 040 439, e-mail:
r.angeloi@pkpenergetyka.pl,
b) w sprawach procedury przetargowej pani Anna Tkaczyk - tel. 041 278-10-80, e-mail:
anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl
6.6. Wykonawca winien wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
- 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w postaci przelewu bankowego,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
6.7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert wskazanego w pkt.
11.1. SIWZ.
6.8. Wadium wnoszone w formie pieniężnej powinno być dokonane jako przelew gotówkowy
w PLN na PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski ING – Bank Śląski
Nr konta bankowego: 25-1050-0099-6704-7777-7777-7777.
W tytule przelewu należy umieścić informację „wadium- Dostawa kompletnych
rozdzielnic nN potrzeb własnych (prądu stałego i prądu zmiennego)” W pozostałych
przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz
zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.7. muszą zachować ważność
przez cały okres, w którym wykonawca jest zobowiązany ofertą.
Nie ma możliwości zrealizowania wpłaty wadium gotówką w kasie zakładowej.
6.9. Zwrotu wadium zamawiający dokona zwrotu wadium:
1) jeżeli upłynął termin związania ofertą,
2) oferentowi, który został wybrany do realizacji zadania - niezwłocznie po zawarciu umowy
na wykonanie zadania,
3) wszystkim oferentom, w przypadku unieważnienia przetargu - niezwłocznie po terminie
posiedzenia komisji przetargowej, na którym zapadło postanowienie o unieważnieniu
przetargu,
4) oferentowi, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert - niezwłocznie po
wycofaniu oferty.
6.10. Oferent winien podać w materiałach ofertowych dane niezbędne dla dokonania przelewuzwrotu wadium (numer konta oraz nazwa i siedziba banku)Wykonawca winien podać w
materiałach ofertowych dane niezbędne do dokonania zwrotu wadium.
6.11.
Oferent traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadku:
1) odmowy podpisania umowy na warunkach określonych w treści niniejszej specyfikacji,
2) wycofania oferty po terminie składania ofert,
3) gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
7. Termin związania ofertą
7.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od upływu terminu
składania ofert.

7.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
o którym mowa w punkcie 11.1. SIWZ.
7.3. Przed upływem terminu związania złożoną ofertą zamawiający może zwrócić się do
oferentów o przedłużenie tego terminu o czas oznaczony

8. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
8.2. Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie
wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością,
b. Wykonawców, w odniesieniu do, których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
c. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie
społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe,
e. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe,
f. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe,
g. Spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe,
h. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe,
i. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
j. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
k. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków,
l. Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili
się na przedłużenie okresu związania ofertą.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
9.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wiarygodności
i odpowiednich kwalifikacji, każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania oferty,
b. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że dostawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległości płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej z
dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, wymagana minimalna
kwota ubezpieczenia nie mniejsza niż 100.000 złotych na jedno zdarzenie .
d. Wykazanie realizacji w okresie ostatnich 3 lat dwóch zadań polegających na dostawach
urządzeń będących przedmiotem zamówienia o wartości zadań na kwotę łączną min. 50
tys. złotych (netto). Do oferty należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające,
że w/w dostawy zostały wykonane należycie,
e. Oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia,
9.2. Ponadto oferent składa oświadczenie, że:
a. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, występowania w obrocie prawnym,
zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b. Posiada niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjał techniczny do wykonywania
zamówienia,
c. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
9.3. Do oferty należy załączyć parafowany przez prawomocnego przedstawiciela Wykonawcy
wzór umowy (zał. Nr 2 do SIWZ), zgodnie z treścią zawartą w pkt 15.8. niniejszej SIWZ.
9.4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Również
oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
oferenta.

10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
10.2 Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy, którego wzór przedstawiony jest w
załączniku nr 1
10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.4 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10.5 Dokumenty, o których mowa w punkcie 9 SIWZ, powinny być trwale złączone. Strony
dokumentów powinny być ponumerowane. Dokumenty powinny być sporządzone
z zastosowaniem medium niezmywalnego (np. tuszu, atramentu itp.).
10.6 Dokumenty określone w punkcie 9 SIWZ, należy przedstawić w formie oryginałów albo
kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za
zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Wyjątek stanowi dowód wniesienia wadium w postaci innej niż forma pieniężna, który
należy złożyć wyłącznie w oryginale oraz pełnomocnictwo dla osób reprezentujących
wykonawcę w postępowaniu, wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy

(w przypadku, kiedy został ustanowiony pełnomocnik), które należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.
10.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
10.8 Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający identyfikację osoby
podpisującej (np. wraz z imienną pieczątką).
10.9 Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
10.10 Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.
Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzegł, nie
później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być
oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i
załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może
zastrzec, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, dokumentów zawierających informacje, które
stanowić będą podstawę do dokonywania oceny oferty.
10.11 Oferty winny być składane w 1 egzemplarzu, w zabezpieczonych przed otwarciem
nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach).
10.12 Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego: „PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski 25-502 Kielce ul. Paderewskiego
43/45 oraz napis:
„Dostawa kompletnych rozdzielnic nN potrzeb własnych”- nie otwierać przed godziną
12:00 dnia 17.10.2014 r.
Koperta dodatkowo winna być zaopatrzona w nazwę i adres Oferenta.

11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1 Oferty należy składać na adres: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski 25-502 Kielce ul. Paderewskiego 43/45 (sekretariat) nie później niż do
godz. 12.00 dnia 17.10.2014 r.
11.2 Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich
dostarczenia w terminie i stanie nienaruszonym na wskazany w punkcie 11.1. SIWZ adres.
11.3 W każdym momencie, przed upływem terminu podanego w punkcie 11.1. SIWZ,
wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę bez utraty wadium.
Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno zawierać numer oferty (ustalony
przez zamawiającego w chwili dostarczenia oferty). Zmieniona oferta winna spełniać
wymagania SIWZ.
11.4 Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, dokona otwarcia ofert w dniu
17.10.2014 r. o godz. 13:30.
11.5 Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
11.6 Przyczyną nieważności oferty, powodującą jej odrzucenie, będzie wystąpienie choćby
jednego z poniższych uchybień:
a) brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w niniejszej specyfikacji, jako
wymagane składniki oferty,
b) niespełnienie warunków jakim powinna odpowiadać postać oferty wymienionych w treści
punktu 8. niniejszej specyfikacji,
c) brak wymaganych podpisów upoważnionej osoby (osób) na formularzu oferty
i wszystkich jej stronach,
d) zmiana treści formularza oferty w stosunku do formularza zamieszczonego jako wzór
(załącznik nr 1) w niniejszej specyfikacji – opuszczenie lub inna treść któregokolwiek z
punktów,
e) nieczytelność dokumentów tworzących ofertę, przeróbki i nie autoryzowane skreślenia
w tekście dokumentacji ofertowej.
11.7 Zamawiający nie będzie proponował ani przyjmował zmiany cen jednostkowych oraz ceny
podanej w formularzu oferty za wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia błędów
arytmetycznych (oczywistych omyłek).

11.8 Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie ceny w formularzu oferty , jego oferta
zostanie odrzucona.
11.9 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania każdego oferenta w celu udzielenia
dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności oferenta oraz
kalkulacji ceny ofertowej. żądanie może dotyczyć również uzupełnienia brakujących
dokumentów, lub dokumentów o treści nie spełniającej oczekiwań Zamawiającego.
Odmowa udzielenia wyjaśnień przez oferenta, lub nie dostarczenie żądanych dokumentów
w określonym w żądaniu terminie (nie więcej niż 3 dni) spowoduje odstąpienie od
rozpatrywania złożonej przez niego oferty. Wszelkie żądane przez komisję wyjaśnienia
powinny być udzielone w formie zgodnej z zapisami pkt 6.1 i 6.2 SIWZ

12 Sposób obliczania ceny
12.1 Zamawiający dokona oceny wartości brutto zaoferowanych przez każdego z wykonawców,
którzy złożą ofertę zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
12.2 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty transportu, rozładunku urządzeń na
wskazane miejsce przeznaczenia, o których mowa w pkt 5.2.
12.3 Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

13 Waluta rozliczenia
a wykonawcami

zobowiązań

finansowych

pomiędzy

zamawiającym

Zamawiający zastrzega, iż wszelkie rozliczenia związane z niniejszym postępowaniem
będą dokonywane w złotych polskich.

14 Kryteria oceny ofert
14.1 Oceny ofert dokonywać będzie komisja powołana przez zamawiającego.
14.2 Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena.
14.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najniższej cenie, spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.

15 Ogłoszenie wyników postępowania, zawieranie umów
15.1 Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski. Informacje o wyniku przetargu
przesłane zostaną pocztą do wszystkich oferentów niezwłocznie po ustaleniu wyniku
przetargu.
15.2 Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym
przez zamawiającego. Pismo to zostanie wysłane niezwłocznie po rozstrzygnięciu
przetargu.
15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
15.4 Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w w pkt. 14 SIWZ.
15.5 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniejącego.
15.6 W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany oferent powinien przybyć do
siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy wg warunków podanych w treści
niniejszej specyfikacji.
15.7 Podpisanie umowy winno nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty ogłoszenia
wyniku przetargu, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
15.8 Wraz z SIWZ wykonawca otrzymał od zamawiającego wzór umowy na wykonanie
zamówienia (dalej „wzór umowy”). Wszystkie strony wzoru umowy muszą być parafowane
przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
15.9 Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu
zadania.
15.10 Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie obliczone na podstawie cen
przedstawionych w ofercie.
15.11 Wartości umowne nie podlegają waloryzacji.

16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
16.1 Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8 % ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.
16.2 Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie później niż w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem
umowy zabezpieczenie powinno być już skutecznie wniesione.
6.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach:
1) w postaci przelewu bankowego,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
16.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaliczenia kwoty wadium wniesionego w pieniądzu
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
16.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
Odbiorcy. W tytule przelewu należy umieścić informację „Zabezpieczenie umowy –
Dostawa kompletnych rozdzielnic nN potrzeb własnych ( prądu stałego i prądu
zmiennego)”.
16.5 Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w następujący sposób:
 90 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane,
 10 % w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.
16.6 Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zastosowano kary umowne potrącane
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona
o sumę naliczonych, a nie opłaconych przez wykonawcę kar umownych.
17 Postanowienia końcowe
17.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17.2 Zamawiający zastrzega, że będzie stosował preferencje unijne, co oznacza, że
zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, w której udział towarów pochodzących z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o
równym traktowaniu przedsiębiorców nie przekroczy 50 %.
17.3 Zamawiający zastrzega, iż w toku badania i oceny ofert, w przypadkach tego
wymagających, będzie żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
Kielce, dnia 29.09. 2014 r.
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