REGULAMIN SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
EUEZ4-Ez1a-4202/6/2014

pisemny przetarg na sprzedaż urządzeń elektroenergetycznych

Kielce, 12.02.2014 r.

§1
Sprzedający
PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000322634, kapitał zakładowy 788.193.790,00 zł, wpłacony w całości,
reprezentowaną przez:
PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski, 25-502 Kielce,
ul. Paderewskiego 43/45, numer REGON 017301607-00257 oraz NIP 526-25-42-704.
§2
1.
2.

3.

Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem niniejszego przetargu jest sprzedaż urządzeń elektroenergetycznych wykazanych
w szczegółowym zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1.
Mienie wystawione do przetargu udostępnia się do oglądania zainteresowanym w miejscu jego
postoju, w obecności przedstawiciela Sprzedającego od dnia ogłoszenia przetargu do ostatniego
dnia roboczego poprzedzającego termin składania ofert. Miejsce postoju wraz z adresem i
numerem telefonu kontaktowego zostanie wskazane w ogłoszeniu o przetargu.
Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych na zakup wybranych urządzeń
elektroenergetycznych.

§3
Ogłoszenie przetargu
Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane na tablicy informacyjnej w siedzibie Sprzedającego
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, Zakład
Świętokrzyski, 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45 oraz na stronie internetowej
www.pkpenergetyka.pl

1.

2.
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2.
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§4
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami i udzielania wyjaśnień są:
- pan Jerzy Kępiński - tel. 697 040 428, e-mail: j.kepinski@pkpenergetyka.pl
- pani Anna Tkaczyk - tel. 041 278-10-80, e-mail: Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.
§5
Warunki uczestnictwa w przetargu
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, prowadzące działalność
gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zwanej dalej „Kupującymi”.
Do udziału w przetargu może być dopuszczony wyłącznie Kupujący, który złożył pisemną ofertę,
w języku polskim zgodną z postanowieniami § 8 niniejszego Regulaminu w terminie określonym
niniejszym Regulaminem oraz w ogłoszeniu o przetargu i który przedłożył dowód uiszczenia
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanych urządzeń.
Kupujący składający ofertę jest z nią związany do czasu zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 5.
Każdy z Kupujących ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na wybrane lub wszystkie urządzenia.
Okres związania z ofertą wynosi 60 dni.
§6
Odrzucenie ofert

1.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
a) Kupujący nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań
Regulaminie przetargu,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

określonych w

c) jest nie ważna na podstawie innych przepisów.
Komisja nie będzie rozpatrywać ofert złożonych przez Kupujących, którzy w ciągu ostatnich
trzech lat nie należycie wywiązywali się z zawartych umów z PKP S.A. oraz PKP Energetyka
S.A., jeżeli to wynika z posiadanej dokumentacji.
3. Oferty złożone po terminie zwracane będą bez rozpatrzenia.
2.

§7
Unieważnienie postępowania
1. Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1.
2.

3.
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5.
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§8
Sposób przygotowania ofert i wymagane dokumenty
Ofertę pisemną należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
Formularz oferty zostanie podpisany przez Kupującego, a wszystkie strony oferty – w tym
wszystkie załączniki, będą parafowane przez Kupującego bądź osobę upoważnioną do
reprezentowania Kupującego. Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do
oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do ofert.
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko Kupującego, adres, serię i nr dowodu osobistego lub jeśli Kupującym jest firma
– jej nazwę oraz adres siedziby firmy,
- NIP,
- numer telefonu kontaktowego,
- dowód wpłaty wadium,
- zaakceptowany Wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku, gdy Kupującym jest firma do oferty dodatkowo należy dołączyć:
- aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert oraz REGON.
W przypadku, gdy Kupującym jest spółka dodatkowo załącza się umowę spółki oraz odpis
decyzji w sprawie nadania numeru NIP.
Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie kserokopii może zostać dokonane
przez urząd wystawiający zaświadczenie, notariusza lub Kupującego.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie i opisana danymi
Kupującego lub opieczętowana pieczątką firmową. Tak przygotowaną kopertę należy umieścić w
kopercie zewnętrznej zaadresowanej na sprzedającego, na adres podany na wstępie z
dopiskiem:
„Oferta EZ Świętokrzyski – Sprzedaż urządzeń elektrycznych - Nie otwierać przed
28.02.2014 r. godz. 12:30”
Kupujący może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
Zmiany oferty lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach jak składanie ofert,
lecz z dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
§9
Ceny ofertowe
Ceny ofertowe są cenami brutto. W ofercie należy podać cenę brutto, cenę netto i należny
podatek VAT dla każdego z urządzeń – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

§ 10
Wadium
1.

2.
3.
4.
5.

Wadium należy wpłacić na konto PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład
Świętokrzyski:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25 1050 0099 6704 7777 7777 7777
Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „Sprzedaż Urządzeń” oraz liczbę porządkową
(Lp.) urządzeń elektrycznych z tabeli znajdującej się w Załączniku nr 1 do Regulaminu, których
wadium dotyczy.
Termin wniesienia wadium do dnia: 28.02.2014 r.
Wadium wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium złożone przez Kupujących, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie niezwłocznie
zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu Umowy z Kupującym.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli:
a) Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia Umowy,
b) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie
wywoławczej,
c) Kupujący wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert.
§ 11
Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy złożyć w siedzibie Sprzedającego przy ul.
Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, pok. 312 (Sekretariat).
2. Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2014 r. godz. 1200.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

§ 12
Otwarcie i ocena ofert
Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Kupujących w siedzibie Sprzedającego dnia 28.12.2013r.
o godz. 12:30.
Komisja po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przyjętych do przetargu ofert dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty mając na uwadze należyte zapewnienie interesu PKP ENERGETYKA
S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45 25-502
Kielce.
Podstawowym kryterium oceny ofert jest proponowana wartość ceny ofertowej na poszczególne
urządzenia elektryczne.
Wybrane zostaną oferty o najwyższych cenach ofertowych i spełniające warunki opisane w § 8.
W przypadku równorzędności ofert, w szczególności co do ceny, Komisja Przetargowa przesyła
do Kupujących, których oferty zostały uznane za równorzędne, ponowny wniosek o
przygotowanie nowej ceny. Wniosek przesyła faksem lub e-mailem, podając czas na złożenie
nowej ceny.
O wyniku przetargu Sprzedający powiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.
W zawiadomieniu wysłanym do Kupującego, którego oferta została wybrana, Sprzedający określi
termin i miejsce zawarcia Umowy Sprzedaży.
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą podpisania Umowy Sprzedaży przez obie Strony.

§ 13
Postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.
1. Kupujący wybrany w przeprowadzonym przetargu zobowiązany jest do zawarcia ze Sprzedającym pisemnej umowy kupna/sprzedaży w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

2. Kupujący zobowiązany jest odebrać urządzenia z miejsca ich postoju na własny koszt w terminie
wskazanym przez Sprzedającego, o czym powiadomi Kupującego telefonicznie, faksem lub emailem. Odbiór nastąpi po otrzymaniu zapłaty za urządzenie.
3. Koszty załadunku urządzenia na środek transportu ponosi Kupujący.
4. W razie opóźnienia w odbiorze zakupionego mienia Kupujący zobowiązany jest zapłacić
Sprzedającemu ustaloną w Umowie karę umowną.
5. Do Umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wzory Umów stanowią załączniki Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
§ 14
Środki odwoławcze
Oferentom biorącym udział w przetargu na sprzedaż urządzeń elektroenergetycznych nie
przysługują środki odwoławcze.

Załączniki:
1.Zestawienie urządzeń elektrycznych przeznaczonych do sprzedaży.
2.Wzór oferty.
3.Wzór umowy.

