ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

WARUNKI ZAMÓWIENIA
do przetargów nieograniczonych z ogłoszenia nr 849/D/18/Oddział Koszalin
prowadzonych przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA
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Informacje wstępne
Zamawiający:
ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033455,
NIP 583-000-11-90, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON 190275904.
Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Adres email: operator.koszalin@energa.pl
Strona internetowa: energa-operator.pl
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy pobrali niniejsze Warunki Zamówienia (WZ) wraz z załącznikami.
Dokumenty zawarte w WZ nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż prowadzone postępowanie przetargowe.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia wyszczególniony jest na stronie tytułowej oraz w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami WZ i wymogami zawartymi w załącznikach do WZ.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz zapewni szkolenie (w ramach ceny towaru) zgodnie z zapisami
zawartymi w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego – ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Koszalinie, Wydział Dokumentacji
Energetycznej (pok. 300), ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk
Terminy
Terminy dotyczące ofert
1.1. termin składania ofert upływa w dniu 05-11-2018 r. o godz. 08:00 /75-950 K-lin ul. Morska 10,
Biuro Podawcze, p. 100.
1.2. otwarcie ofert nastąpi w ostatnim dniu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 05-11-2018 godz. 10:00
/pok. 105 parter, siedziba Oddziału Koszalin/.
1.3. termin związania ofertą wynosi 90 dni od daty składania ofert.
Terminy wykonania zamówienia:
do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy nie później niż do 31.12.2018 r..
Wymagania jakie muszą spełniać Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
1.
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
taki obowiązek,
2.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną
dostawę, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości zamówienia nie mniejszej niż 25 000,00 zł netto,
3.
są czynnym podatnikiem podatku VAT,
4.
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: co
najmniej dwoma osobami, przy czym każda z nich posiada co najmniej jeden dokument (np. zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia, certyfikat) wystawiony przez producenta urządzenia potwierdzający kwalifikacje do
naprawy danego typu urządzenia,
5.
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 15 000,00 złotych,
6.
nie podlegają wykluczeniu zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA,
7.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1.1. formularz ofertowy wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego sprzętu – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 i 2.1 do WZ/Formularza Oferty,
1.2. oświadczenie - załącznik nr 3 do WZ,
1.3. 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. wykaz (zawierający dane: nabywca; cena w złotych; data sprzedaży oznaczona przez dzień, miesiąc, rok) dla
wykonanych dostaw (wraz z referencjami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie), o których mowa w
dziale IV pkt 2 - załącznik nr 5,
1.5. wykaz osób wraz z informacjami o posiadanych przez nich kwalifikacjach oraz podstawą do dysponowania oraz
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dokument (np. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, certyfikat) wystawiony przez producenta urządzenia
potwierdzający kwalifikacje do naprawy danego typu urządzenia, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do
Warunków Zamówienia,
1.6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentacji
Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 1.3.,
1.7. jeżeli w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie polegał na wiedzy i
doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, to w tym celu
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 wykonywaniu zamówienia.
2.
Dokumenty, o których mowa w dziale V pkt 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6 należy złożyć w oryginale. Dokumenty, o których mowa w
dziale V pkt 1.3, 1.5 i 1.7 należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem.
3.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
4.
Załączone do oferty dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
VI.
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
VII.
Wybór oferty
1.
Zamawiający wyklucza Wykonawcę odrzuca ofertę w przypadkach określonych w Regulaminie udzielania zamówień
w ENERGA-OPERATOR SA.
2.
Wraz z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o
wykluczeniu, odrzuceniu ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia zamieszczając informację na stronie internetowej lub
przesyłając informację w formie elektronicznej.
4.
Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
VIII. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian
1.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści WZ na zasadach określonych w Regulaminie
udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
2.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść WZ zgodnie z zasadami Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
3.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
w sprawach proceduralnych:
Adrian Żmudziński tel: 094 348 3168 email: adrian.zmudzinski2@energa.pl
w sprawach merytorycznych:
Cezary Gąsiorowski, tel. 693 300 568, e-mail: cezary.gasiorowski@energa.pl.
4.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują w formie pisemnej za pomocą faksu lub w formie elektronicznej.
IX.
Sposób obliczenia ceny i kryterium oceny ofert
1.
Cena podana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty i elementy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem zawartym w WZ. Cena powinna być skonstruowana w sposób, jak podano w formularzu oferty.
2.
Cena oferty stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić
Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
3.
Podane w formularzu ofertowym ceny jednostkowe będą obowiązywały w całym okresie trwania umowy.
4.
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie PLN.
5.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, z
wagą 100%.
6.
Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania drugiego etapu Postępowania zakupowego, w formie negocjacji
handlowych, zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
7.
Negocjacje handlowe mogą mieć charakter jednoetapowy lub wieloetapowy.
8.
Negocjacje mogą być prowadzone w formie spotkania stron, nowej oferty złożonej pisemnie lub drogą elektroniczną.
X.
1.

Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować zgodnie poniższymi wskazówkami:
1.1.
każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dany przetarg,
1.2.
Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników
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do Warunków Zamówienia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści,
treść oferty musi odpowiadać treści WZ,
oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane,
w przypadku załączenia przez Wykonawcę innych materiałów, niewymaganych przez Zamawiającego,
zaleca się, by nie były one złączone w sposób trwały z ofertą.
2.
Znakowanie i składanie ofert
2.1.
Ofertę/oferty należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej na:
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin.
2.2.
Na kopercie należy również umieścić opis:
„Oferta do ogłoszenia nr 849/D/18/Oddział Koszalin
- Dostawa urządzenia do drukowania, kopiowania i skanowania dokumentacji
wielkoformatowej kolorowej i czarnobiałej
- Nie otwierać przed 05-11-2018 godz. 10:00”
Koperta powinna być ostemplowana pieczęcią firmową Wykonawcy.
3.
W przypadku niewłaściwego oznakowania oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wcześniejsze
otwarcie oferty.
4.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone
Wykonawcom.
5.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę lub wprowadzić zmiany do oferty.
Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed
terminem składania ofert. Oświadczenie to powinno być opakowane tak jak oferta i dodatkowo oznaczone wyrazem
WYCOFANIE lub ZMIANA.
6.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
7.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
XI.
Otwarcie i badanie ofert
1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne dla jego uczestników.
2.
Otwarcie ofert nastąpi w ostatnim dniu ich składania jak określono w rozdz. III WZ.
3.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwę firmy wraz z adresem Wykonawcy, którego ofertę otworzono, a także warunki
ofert w oparciu o wskazane kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
4.
W toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert lub ich uzupełnienia.
5.
W trakcie badania oferty Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe o czym
niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu postępowania w formie negocjacji handlowych,
zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
XII.
Unieważnienie postępowania
1.
Unieważnienie postępowania nastąpi na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień w ENERGAOPERATOR SA.
2.
Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
XIII. Środki ochrony prawnej
1.
W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminie udzielania zamówień
w ENERGA-OPERATOR SA.
XIV.
Zawarcie umowy
1.
Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, zgodnie ze wzorem do WZ oraz na
zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
2.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia i terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie w
sytuacjach których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy. Zmiana taka wymaga sporządzenia pisemnego
aneksu.
XV.
Obowiązek informacyjny – dotyczy osób fizycznych przystępujących do niniejszego postępowania
zakupowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1.
Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdańsk. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
2.
Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
3.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy,
1.3.
1.4.
1.5.
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4.
5.

6.

7.

8.

XVI.

której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie roszczeń wynikających z
przepisów prawa.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
c. Podmioty dostarczające korespondencję,
d. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
e. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych;
f. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe.
ADO może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
a. W zakresie ubiegania się o zamówienie – na czas potrzebny do prowadzenia postępowań wstępnych i
działań przygotowawczych i przed umownych, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres
wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
b. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez
okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Informujemy o przysługującym prawie do:
d. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
e. wniesienia sprzeciwu w uzasadnionych przypadkach,
f. sprostowania swoich danych osobowych, co nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą
postanowień umowy oraz naruszać integralności protokołu i jego załączników,
g. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, jednak nie ma to zastosowania w odniesieniu do
przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, w celu ochrony prawnej
oraz ochrony praw innej osoby fizycznej, albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego,
h. przenoszenia danych, w uzasadnionych przypadkach i zakresie,
i. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Wykaz załączników do WZ
Załącznikami do niniejszych Warunków Zamówienia są:
załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 - formularz oferty;
załącznik nr 2.1. – formularz specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu
załącznik nr 3 – formularz oświadczenia o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
załącznik nr 4 – formularz wykazu osób
załącznik nr 5 – formularz wykazu dostaw
załącznik nr 6 – wzór umowy
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ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie
W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Zamówienia (WZ) zastosowanie mają przepisy
Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
Sporządził: Adrian Żmudziński
Data:
16.10.2018 r.
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