Ogłoszenie nr 1259/U/17/Oddział Gdańsk
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
USŁUG
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku

1)

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl

2)

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Olga Szwarc, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 95 45
adres email: olga.szwarc@energa.pl

3)
1

Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie usług:
Świadczenie usług przeglądów technicznych, konserwacyjnych
sprawa ZN/7122/303MZS/2017/1
oraz napraw bieżących i awaryjnych systemów sygnalizacji i gaszenia
pożaru, systemu wentylacji, systemu kontroli dostępu oraz gaśnic
zlokalizowanych na stacjach typu GPZ i PZ na całym obszarze działania
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

4)

Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 31-12-2020

5)

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]

6)

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala

7)

Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w WZ.
Procedury i Regulamin można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml

8)

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 22-12-2017 godz. 08:00

9)

Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 22-12-2017 godz. 09:00

10)

Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.

11)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych:
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania
zamówień w Energa-Operator SA.

Sporządził(a): Olga Szwarc

Gdańsk, 11-12-2017 r.

ZN/7122/303MZS/2017/1

WARUNKI ZAMÓWIENIA
Zamówienie niepubliczne sektorowe

Postępowanie nr: ZN/7122/303MZS/2017/1
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów technicznych, konserwacyjnych
oraz napraw bieżących i awaryjnych systemów sygnalizacji i gaszenia pożaru, systemu wentylacji,
systemu kontroli dostępu oraz gaśnic zlokalizowanych na stacjach typu GPZ i PZ
na całym obszarze działania ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

ZAMAWIAJĄCY:
ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku

Gdańsk, 06-12-2017 r
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DZIAŁ I DEFINICJE
Ilekroć w dalszej części Warunków Zamówienia jest mowa o:
1) WZ– należy przez to rozumieć niniejsze Warunki Zamówienia wraz z załącznikami,
2) Ustawie– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
3) Regulaminie- należy przez to rozumieć „Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR
SA”
4) Zamówieniu– należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został określony
w dziale V WZ,
5) Postępowaniu– należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia,
prowadzone zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem.
6) OFERTA - należy przez to rozumieć formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów, załączników,
oświadczeń, złożonych przez Wykonawcę, łącznie z opakowaniem.
DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Zamawiającym jest ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą z siedzibą w Gdańsku,
1.1.
Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000033455,
1.2.
NIP:583-000-11-90
1.3.
REGON: 190275904-00036
1.4.
Kapitał zakładowy w wysokości 1 356 110 400 PLN opłacony w całości,
1.5.
Strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl
1.6.
Adres e-mail: energa-operator@energa.pl
1.7.
Telefon:+48 58 527 95 95
1.8.
Faks: +48 58 527 95 17
2. Postępowanie organizuje i prowadzi: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Wydział Zamówień
i Zakupów
2.1.
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
2.2.
Telefon: +48 58 527 95 95
DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 5 Regulaminu
oraz zgodnie z Ustawą.
2. Regulamin dostępny jest na stronie Zamawiającego http://bip.energa-operator.pl

DZIAŁ IV NUMER POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZN/7122/303MZS/2017/1
2. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
DZIAŁ V PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów
technicznych, konserwacyjnych oraz napraw bieżących i awaryjnych systemów sygnalizacji i gaszenia
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pożaru, systemu wentylacji, systemu kontroli dostępu oraz gaśnic zlokalizowanych na stacjach typu
GPZ i PZ na całym obszarze działania ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załącznik nr 1 do WZ
oraz dokumenty / wykazy: obiektów i podzespołów instalacji i systemów przeciwpożarowych, wentylacji p.poż,
detekcji gazu SF6 i kontroli dostępu (załącznik nr 2 do WZ) oraz gaśnic i agregatów z podziałem na obiekty
(załącznik nr 3 do WZ)
Oferent wraz ze składaną ofertą dostarczy kserokopie uprawnień/certyfikatów świadczących o
przeszkoleniu pracownika lub firmy w zakresie obsługi danych urządzeń lub systemów oraz pozostałe
dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Zamawiający przeprowadzi szkolenie pracowników Wykonawcy z zakresu bezpieczeństwa poruszania
się po obiektach określonych zleceniem. Szkolenie zostanie potwierdzone oświadczeniem stanowiącym
Załącznik nr 5 do WZ
DZIAŁ VI INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
DZIAŁ VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.12.2020 r. lub osiągnięcia limitu zamówienia określonego w WZ
Dział XXV pkt 2
DZIAŁ VIII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
3. Wykonawcy korespondencję przekazują:
3.1. pisemnie – na adres:
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdańsk
z dopiskiem:
Zamówienie niepubliczne w przedmiocie:
ZN/7122/303MZS/2017/1
3.2. za pomocą faksu na nr +48 58 527 95 17
3.3. na adres poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:
olga.szwarc@energa.pl
4. osobami uprawnymi do porozumiewania się z Wykonawcami, w dniach roboczych od poniedziałku do
piątku, w godz. od 800 do 1400, są:
4.1. w sprawach merytorycznych:
Marcin Waleński, adres email: marcin.walenski@energa.pl
4.2. w sprawach proceduralnych:
Olga Szwarc, adres email: olga.szwarc@energa.pl
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DZIAŁ IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
Regulaminie, a w szczególności:
1.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia w szczególności wykonali
w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi potwierdzone protokołami odbioru
prac, mające charakter zbliżony do przedmiotu niniejszego zamówienia o łącznej wartości nie
mniejszej niż: 400 000, 00 zł (czterysta tysięcy) netto łącznie.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy:
Listy referencje z ostatnich 4 lat na projektowanie/montaż w zakresie tożsamym z przedmiotem
zamówienia (1 sztuka) i konserwację systemów sygnalizacji i gaszenia pożaru w obiektach
energetycznych (1 sztuka) na łączną kwotę 400 000 zł netto
1.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, przy czym skład osobowy nie powinien być mniejszy niż 2 pracowników w przypadku,
gdy każdy z pracowników posiada ważne świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” o napięciu powyżej
1kV lub 3 pracowników w przypadku, gdy pracownicy nie posiadają ważnych świadectw
kwalifikacyjnych „E” lub „D” o napięciu powyżej 1kV, to w skład zespołu pracowników wchodzi
nadzorujący posiadający ważne świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” o napięciu powyżej 1kV, przy
czym osoba nadzorująca wykonuje wyłącznie czynności nadzoru.
1.3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania (KONCESJĘ, ZEZWOLENIE LUB LICENCJĘ jeżeli z ustaw
wynika obowiązek posiadania takiego dokumentu przy podejmowaniu działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem), w tym dostarczą kserokopię następujących
uprawnień/certyfikatów świadczących o przeszkoleniu pracownika lub firmy w zakresie obsługi
danych urządzeń lub systemów :
a)
Centrala Sterowania Gaszeniem ESSER 8010
b)
Centrala Sterowania Urządzeniami P.POŻ FPM+
c)
Centrala sygnalizacji pożaru ESSER IQ8
d)
Centrala sygnalizacji pożaru Polon-Alfa IGNIS 1000
e)
Centrala automatycznego gaszenia POLON 4500
f)
Centrala sygnalizacji pożaru SIEMENS Cerberus Pro
g)
Centrala sygnalizacji pożaru IGNIS 1080
h)
Nuuxe Radioton obsługa Generatorów aerozolu
i)
Oświadczenie producenta Generatorów o możliwości przeprowadzania przeglądu
generatorów aerozolu gaśniczego po 5 letnim okresie użytkowania, uprawniającego do uzyskania
wydłużonego okresu użytkowania o kolejne 5 lat – do okresu resursu (10 lat od daty produkcji)
j)
System detekcji SF 6 KIMESSA
k)
System detekcji gazu GAZEX
n)
System Kontroli Dostępu Casi Rusco
1.4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj., posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych).
1.5. Posiadają obowiązującą polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz w przypadku zamiaru zlecenia części
prac podwykonawcom również odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy. Polisa musi
być odnawiana przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, a odpowiedzialność nie może być
mniejsza niż 150 000,00 zł .
1.6. Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z zapisami Regulaminu obowiązującego w EOP S.A
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DZIAŁ X WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o ile zaistnieją przesłanki określone w Regulaminie.
2. Zamawiający dokona oceny braku przesłanek do wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu, na
podstawie analizy złożonych dokumentów i oświadczeń w postępowaniu.
DZIAŁ XI DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONACÓW
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1.1. Wykaz wykonanych zamówień (zrealizowane usługi) z podaniem kontrahenta dla którego została
świadczona usługa, terminu wykonania usługi, zakresu i wartości zamówienia.
W celu potwierdzenia należytego wykonania zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć co najmniej
2 Listy Referencyjne (zaświadczenie polecające Oferenta), z którego wynika, że usługi zostały
wykonane należycie (potwierdzone protokołami odbioru prac) w okresie ostatnich czterech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
mające charakter zbliżony do przedmiotu niniejszego zamówienia o łącznej wartości (dwóch usług) nie
mniejszej niż: 400 000, 00 zł (czterysta tysięcy) netto łącznie. Listy referencje winny potwierdzać
należyte wykonanie prac związanych z projektowaniem/montażem w zakresie tożsamym z
przedmiotem zamówienia (1 sztuka) i konserwacji systemów sygnalizacji i gaszenia pożaru w
obiektach energetycznych (1 sztuka).
1.2. Kserokopie posiadanych, aktualnych świadectw kwalifikacyjnych „E” lub „D” o napięciu powyżej
1kV, zgodnie z Wymaganiami określonymi w Dziale IX Warunków Zamówienia, pkt 1.2 pracowników
biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia.
1.3. Kserokopie uprawnień/certyfikatów świadczących o przeszkoleniu pracownika lub firmy w zakresie
obsługi danych urządzeń lub systemów , określonych w Dziale IX Warunków Zamówienia, pkt 1.3 (a-n)
1.4. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w której wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w
wysokości: co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)
1.5. Aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej oraz w przypadku zamiaru zlecenia części prac
podwykonawcom również odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy. Polisa musi być
odnawiana przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, a odpowiedzialność nie może być
mniejsza niż 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy).
1.6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na
podstawie przesłanek, o których mowa w Regulaminie”, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
Nr 6 do WZ
1.7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, powyższe dokumenty mogą być złożone w formie wydruku z
internetowych baz danych, prowadzonych przez organizacje rządowe (odpowiednio dla Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego jest to strona: www.krs.ms.gov.pl; dla Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej jest to strona: www.ceidg.gov.pl
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1.8. Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami/podatkami, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert
1.9. W przypadku składania oferty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się dołączenia
do oferty umocowania do zawarcia umowy uwzględniającego zapis art. 230 Ustawy Kodeks Spółek
Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2000.94.1037 z późn. zmianami).
1.10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do
reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 1.7,
2.
3.
4.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1; 1.2-1.5, 1.7, 1.8, 1.9- należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Dokument, o którym mowa w punkcie 1.6,
1.10 – należy złożyć w oryginale.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
Załączone do oferty dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć:
5.1. dokument potwierdzający ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów– w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii,
5.2. dokumenty, o których mowa:
w ust. 1 pkt. 1.1-1.4 –
przynajmniej dla jednego z Wykonawców lub wspólne dla wszystkich Wykonawców
w ust 1 pkt. 1.5; 1.7;1.8 – osobno dla każdego z Wykonawców,
w ust 1 pkt. 1.9 i 1.10 – w zależności od potrzeb.
w ust 1 pkt. 1.6
– w oświadczenie w pkt. 1 - 5 przynajmniej od jednego podmiotu, w pkt. 6 i 7 dla
każdego z Wykonawców
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być podpisane, a w przypadku kopii – potwierdzone za
zgodność z oryginałem:
6.1. wspólne dla wszystkich Wykonawców– przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.10
6.2. dotyczące poszczególnych Wykonawców– każdorazowo przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, którego dany dokument dotyczy.
6.3. Podpisanie dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoważne podpisaniu tego dokumentu przez pełnomocnika, o
którym mowa w ust. 1 pkt. 1.10.
DZIAŁ XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy
DZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni.
DZIAŁ XIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI WZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści WZ na zasadach określonych w
Regulaminie.
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2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść WZ, zgodnie z zapisami Regulaminu.
DZIAŁ XV SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany
zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym Załącznik nr
4 do WZ. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
rachunkowości.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
DZIAŁ XVI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ.
3. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników
do WZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane
przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy - niespełnienie tego wymogu spowoduje
nieuwzględnienie poprawek.
5. Zaleca się, by strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane oraz połączone ze
sobą.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zgodnie z wzorem
Nazwa i adres
Wykonawcy
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Wydział Zamówień i Zakupów
„Oferta w sprawie Zamówienia niepublicznego w przedmiocie:
Postępowanie numer ZN/7122/303MZS/2017/1”
Ogłoszenie nr 1259/U/17/Oddział Gdańsk
Nie otwierać przed dniem: 22-12-2017r, godz.0900

7. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę lub wprowadzić zmiany
do oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub zmianie oferty, Wykonawca winien doręczyć
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie to powinno być
opakowane tak jak oferta i dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: “WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
DZIAŁ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2(biuro podawcze), do dnia 22-12-2017r., do
godz. 0800.
2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny
złożenia.
3. Oferty zostaną otwarte publicznie w pokoju 409 w dniu upływu terminu składania ofert o godz.0900.
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4. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i
godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
5. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.
DZIAŁ XVIII BADANIE I OCENA OFERT
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, określonych w dziale XI, lub
dokumenty te zawierają błędy, Zamawiający wezwie do ich złożenia i uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, zgodnie z zapisami Regulaminu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu postępowania w formie negocjacji
handlowych, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
DZIAŁ XIX ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
DZIAŁ XX KRYTERIA OCENY OFERT
1.

Kryteria oceny ofert:

l.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO

100%

2. Za najkorzystniejszą ofertę, zamawiający uzna ofertę nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
DZIAŁ XXI INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
1. Zamawiający nie przewiduje
elektronicznej.

dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji

DZIAŁ XXII WYBÓR OFERTY
1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia pisemnie Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie Zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jej cenę, a
także pozostałe warunki oferty podlegające ocenie.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
DZIAŁ XXIII INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
Unieważnienie postępowania, następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
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DZIAŁ XXIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
DZIAŁ XXV ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, zgodną ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 7 do WZ oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
2. W trakcie realizacji niniejszej umowy łączna wartość netto prac zleconych przez Zamawiającego nie może
przekroczyć kwoty: 1 525 000,00 zł (tzw. limit zamówienia)
DZIAŁ XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, określone w Regulaminie.
ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – wykaz obiektów i podzespołów instalacji i systemów przeciwpożarowych, wentylacji
p.poż, detekcji gazu SF6 i kontroli dostępu
3. Załącznik nr 3 – wykaz gaśnic i agregatów z podziałem na obiekty
4. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie z przeprowadzonego szkolenia
6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
7. Załącznik nr 7 – projekt umowy wraz z załącznikami
W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Zamówienia (WZ)
zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz Ustawy.
Sporządził:
Data:

Olga Szwarc
06.12.2017

Akceptacja członków komisji: Marcin Waleński - akceptacja elektroniczna
Data:
Zaakceptował:
Data:

Zatwierdził:
Data:
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