Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania nr. ZO – AU/1/2017

I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa i adres zamawiającego
DUON Dystrybucja S.A.
Serdeczna 8, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
Tel. 61 66 41 850
adres internetowy: www.duon.biz
adres e-mail: duon@duon.biz
NIP 779-21-30-301

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ofertowym
na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji.
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć
wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie
internetowej Spółki
W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.).

III.

OPIS POSTĘPOWANIA
Przedmiotem Zamówienia jest: Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie
chromatografu procesowego do analizy gazu ziemnego wraz z instalacjami towarzyszącymi na
instalacji wewnętrznej zakładu British American Tobacco w Augustowie, numer postępowania:
ZO-AU/1/2017.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

IV.

V.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
UZUPEŁNIAJĄCYCH

SKŁADANIA

OFERT

CZĘŚCIOWYCH,

1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

WARIANTOWYCH,

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ZE WSKAZANIEM OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWNIA SIĘ Z DOSTAWCAMI
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1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Dostawcy przekazują:
a. pisemnie, na poniższy adres do korespondencji:
DUON D S.A.
Wysogotowo, Serdeczna 8
62-081 Przeźmierowo
z dopiskiem: Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu
procesowego do analizy gazu ziemnego wraz z instalacjami towarzyszącymi na
instalacji wewnętrznej Zakładu British American Tobacco ul. Tytoniowa 16 w
Augustowie: ZO-AU/1/2017.
b. drogą elektroniczną na adres e-mail: tomasz.czajkowski@duon.biz
Uwaga: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą
elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu.

3.

VI.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Dostawcami i do udzielania wyjaśnień
w dniach roboczych w godzinach od 08:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) są
w sprawach formalnych, tj. dotyczących procedury udzielania Zamówienia:
Tomasz Czajkowski, tel.: + 48 61 55-41-870, kom. 607 66 19 40 .

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin zostanie określony w umowie realizacji zamówienia na podstawie informacji
udzielonych w ofercie.

VII.

WYKLUCZENIE DOSTAWCY
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucz się:
a.

b.

c.

Dostawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w szczególności nie składając wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
oświadczeń lub pełnomocnictw,
Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
z wyjątkiem Dostawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,
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d.

Dostawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Dostawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
e. Dostawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
f. Dostawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania
ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było
wymagane.
g. Dostawców:
• będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
• będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
2.

Zamawiający może odstąpić od Wykluczenia Dostawcy w przypadkach, o których
mowa w ust. 1. pkt. 3) powyżej, jeżeli przemawia za tym interes Spółki.

VIII.

3.

Zamawiający powiadomi Dostawcę o wykluczeniu z Postępowania.

4.

Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1.

Nie podlegają wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia,
zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1. SIWZ.

2.

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
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a.

dysponują osobami, posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje
zawodowe tj.: uprawnienia zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja
urządzeń, instalacji 1 sieci / Dz.U. z 2003r. nr. 89 poz. 828 z póź. zm./ w tym:
• grupa G1 /E w zakresie pkt. 2, 9,10,
• grupa G1 /D w zakresie pkt. 2, 9,10,
• grupa G3/E w zakresie pkt. 4,6,7,10,
• grupa G3/D w zakresie pkt. 4,6,7,10,
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wyżej wymienionych specjalistów.
b.

c.

4.

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co
najmniej jedną usługę polegającą na dostawie i montażu wraz z uruchomieniem
chromatografu procesowego do analizy gazu ziemnego wraz z instalacjami
towarzyszącymi,
posiadają pozytywną opinię akredytowanego w przedmiotowym zakresie
laboratorium potwierdzającego, że oferowany chromatograf wykonuje obliczenia
energetyczne zgodnie z normą ISO6976,

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia Niepublicznego.

UWAGA:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Dostawca może polegać na
wiedzy
i
doświadczeniu,
potencjale
technicznym,
osobach
zdolnych
do
wykonania
Zamówienia
Niepublicznego
lub
zdolnościach
finansowych
lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów).
W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy
i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia
Niepublicznego w charakterze podwykonawców Dostawcy.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek
opisany w ust. VIII pkt 2. - 4. powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku
Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. VIII pkt 1. powyżej musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły
0 - 1 „spełnia" - „nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty
złożonej w Postępowaniu
IX.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
DOSTAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale VIII SIWZ,
Dostawca winien przedstawić:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji
Dostawcy w obrocie. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z systemu
4
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elektronicznego. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowo powyżej
składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony
do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania
likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając
jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.
b. Oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego
i nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1. SIWZ zgodnie
z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
c. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkami
opisanymi w ust. VIII pkt 3a SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz kserokopiami uprawnień,
zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
d. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień
spełniających warunek opisany w ust. VIII pkt 3b SIWZ. Do każdego zamówienia
wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, daty wykonania
i odbiorców oraz dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia
zostały wykonane należycie, zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ
e. Dokumenty potwierdzające, że Dostawca spełnia warunek opisany w ust. VIII pkt 3c
SIWZ
2. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. IX pkt 1 a-b powyżej
dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupy
Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
3.

W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4. poniżej, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty

4.

Jeżeli Dostawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego lub zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji Dostawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował w sposób realny 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, zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. Dostawca
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez
osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu.
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5.

W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w
Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany
średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zakończenia realizacji zamówienia
potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. W przypadku braku publikacji
kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa powyżej, zastosowanie mają
kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią §8 pkt. 5 Uchwały Nr
51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie
sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2013 r.
Nr 18).

6.

Dokumenty wymienione powyżej (z wyłączeniem pełnomocnictwa, pisemnego
zobowiązania do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt 4 powyżej oraz odpisu
o którym mowa w pkt 1a) muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.

7.

Pełnomocnictwo oraz pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów, o którym mowa
w pkt 4 powyżej muszą być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu
z dokumentu. Ponadto pełnomocnictwo może zostać złożone w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

8.

Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo
do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

9.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami
na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.

10. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli
wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli
dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonym terminie.
11. Jeżeli w postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż trzech Dostawców,
dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych trzech Dostawców, których
oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców
Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
12. W toku badania ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń
załączonych do oferty.
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X.

ODRZUCENIE OFERT
1.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

2.

Zamawiający jest obowiązany poprawić w treści oferty:
a.
b.
c.

3.
XI.

jej treść nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,
została złożona przez Dostawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
Dostawca w terminie trzech dni od przesłania zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 2c poniżej, przy czym brak sprzeciwu
Dostawcy na dokonanie poprawienia ww. omyłki poczytuje się za wyrażenie zgody
na jej dokonanie,
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia Niepublicznego,
a Dostawca będąc uprzednio wezwany do złożenia wyjaśnień w tym zakresie
nie wykazał, że cena zawarta w ofercie jest realna, albo nie złożył wyjaśnień
we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

oczywiste pomyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została
poprawiona.

O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Dostawcę, którego oferta została odrzucona.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Cena oferty musi być podana w PLN w postaci netto, brutto - cyfrowo i słownie
z wyodrębnieniem podatku VAT (netto + VAT = brutto), naliczonym zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Dostawca określi cenę za wykonanie przedmiotu
Zamówienia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z treścią
Formularza ofertowego Załącznik nr 4 do Specyfikacji.

2.

Cena wykonania przedmiotu zamówienia będzie wartością ryczałtową, obejmującą
wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego.

3.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

4.

Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą prowadzone będą w walucie PLN.
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XII.

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY
1.

Jedynym kryterium oceny jest cena podana w ofercie. Spośród ofert nie odrzuconych
za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryterium i sposób oceny przedstawione poniżej:
Cena - waga 100% Liczona według następującego wzoru:
P = 100pktx(Cn/Co),
gdzie:
P - oznacza liczbę punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie,
Cn - oznacza najniższą łączną cenę zaoferowaną za realizację przedmiotu Zamówienia,
Co - oznacza łączną cenę rozpatrywanej oferty za realizację przedmiotu Zamówienia.

2.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów (z zastrzeżeniem
ust. IX pkt 11 SIWZ). Realizacja Zamówienia zostanie powierzona Dostawcy, którego oferta
uzyska najwyższą ilość punktów w ramach ww. kryterium.

3.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że dwie lub więcej ofert zostało złożonych w takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosi do negocjacji handlowych. Dostawcy
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

XIII.

NEGOCJACJE HANDLOWE
1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie
kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, drogą
elektroniczną lub telekonferencji udokumentowanych protokołem.
2. Dostawca zaproszony do negocjacji zobowiązany jest przed rozpoczęciem negocjacji
do przedstawienia stosownych pełnomocnictw, chyba że umocowanie do działania
w imieniu Dostawcy wynika bezpośrednio z dokumentów, o których mowa
w ust. IX pkt 1a SIWZ.
3. Zamawiający

zastrzega

możliwość

przeprowadzenia

negocjacji

handlowych

w dowolnej liczbie rund negocjacyjnych.
4. Zamawiający faksem lub drogą elektroniczną zaprosi Dostawców na negocjacje
handlowe informując o dacie, lokalizacji i formie prowadzonych negocjacji.
5. Zamawiający zaprosi na negocjacje handlowe co najmniej dwóch Dostawców, którzy
złożyli najkorzystniejsze oferty niepodlegające odrzuceniu.
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XIV.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez uczestników postępowania zabezpieczenia w
postaci wadium.

XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia przez uczestników postepowania zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

XVI.

AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej w przedmiocie zamówienia.

XVII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ ICH OTWARCIE
1.

Oferty należy składać w sekretariacie:
DUON Dystrybucja S.A.
Wysogotowo, Serdeczna 8 62-081 Przeźmierowo
Termin składania ofert upływa w dniu: 03.07.2017r. o godzinie 1100

2.

Otwarcie ofert:
DUON Dystrybucja S.A.
Wysogotowo, Serdeczna 8 62-081 Przeźmierowo
Sala konferencyjna I piętro
Termin otwarcia ofert 03.07.2017r. o godzinie 1200

3.

Otwarcie ofert jest jawne.

4.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda następujące informacje zawarte w ofertach:
a. nazwę (firmę) oraz adres Dostawcy,
b. cenę oferty,

5.

Informacje, o których mowa w ust. 4. powyżej, a także punktację przyznaną ofertom
Zamawiający przekaże Dostawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich
wniosek.

6.
XVIII.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o kolejne 30 dni.
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XIX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę.
Teść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Ofertę należy złożyć w oryginale oraz w wersji elektronicznej, tj. zeskanowanej oferty
w formacie nieedytowalnego pliku PDF na płycie CD lub DVD.
Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia
Niepublicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się Dostawców o udzielenie
Zamówienia Niepublicznego, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie,
pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania
o udzielenie Zamówienia Niepublicznego albo do reprezentowania w postępowaniu
oraz zawarcia umowy w sprawie Zamówienia.
Jeżeli ofertę w imieniu Dostawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych w postępowaniu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać
czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo
musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu,
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Dostawcy.
Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku
polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np.: na maszynie do pisania
lub w postaci wydruku komputerowego).
Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do Specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane
oraz ze sobą połączone, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10 poniżej.
W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dostawca winien
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie
i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony
zawierające powyższe informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych
wraz z ofertą .
Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane
lub podpisane przez Dostawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia,
dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez Dostawcę - w przeciwnym
wypadku nie będą uwzględniane.
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty, w tym
zwłaszcza ceny z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ust. X pkt 2. SIWZ.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, które należy
zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu należy podać następujący
adres Zamawiającego (miejsce składania ofert):
DUON Dystrybucja S.A.
Wysogotowo, Serdeczna 8 62-081 Przeźmierowo
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oraz opis
Oferta na : Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu
procesowego do analizy gazu ziemnego wraz z instalacjami towarzyszącymi
na instalacji wewnętrznej zakładu British American Tobacco w Augustowie.
numer postepowania ZO-AU/1/2017
Nie otwierać przed 03.07.2017 godzina 1200

14. Przed upływem terminu składania ofert. Dostawca może wycofać ofertę lub wprowadzić
zmiany do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Dostawca
winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak
oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem:
"WYCOFANIE" lub „ZMIANA”.
15. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane przygotowaniem i złożeniem oferty.
XX.

INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia na warunkach, które zostaną
ustalone przez Dostawcę i Zamawiającego po dokonaniu wyboru oferty. Integralną część
umowy będzie stanowił Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Umowa w sprawie Zamówienia Niepublicznego zawarta zostaje z chwilą podpisania jej
przez obie strony, a nie z chwilą zawiadomienia Dostawcy o wyborze jego oferty.

XXI.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNEGO
1.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

2.

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie:
a. wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - o wyborze najkorzystniejszej oferty,
wskazując imię ] nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Dostawcy, którego ofertę
wybrano,
b. każdego Dostawcę - o pozycji, którą zajęła jego oferta w rankingu oceny ofert lub o
okoliczności pozostawienia oferty bez badania i oceny w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. IX pkt 11 SIWZ,
c. Dostawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie Zamówienia
Niepublicznego lub których oferta została odrzucona - o powodzie ich wykluczenia lub
odrzucenia ich oferty.

3.

Dostawcę, którego oferta została wybrana dodatkowo informuje się o sposobie
podpisania umowy zastrzegając, że umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania przez
obie strony, a nie z chwilą zawiadomienia Dostawcy o wyborze jego oferty.
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4.

Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5.

Jeżeli oferta Dostawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia,
umowy regulującej współpracę tych Dostawców.

6.

Jeżeli oferta Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum)
zostanie wybrana, przed zawarciem umowy konsorcjanci są zobowiązani złożyć
Zamawiającemu zgodne, pisemne oświadczenie wszystkich konsorcjantów o sposobie
zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, tj. że całość wynagrodzenia
z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy będzie płatna na rachunek bankowy, wskazany na
fakturze, wystawionej przez Lidera Konsorcjum. W takim przypadku oświadczenie,
o którym mowa wyżej powinno obejmować zrzeczenie się przez pozostałych
konsorcjantów

pobierania

bezpośrednio

od

Zamawiającego

przysługującego

im wynagrodzenia z tytułu realizacji oznaczonej części Przedmiotu Umowy, określenie
wysokości tego wynagrodzenia, jak również wskazanie, że zapłata przez Zamawiającego
wynagrodzenia, należnego Konsorcjum, jako Dostawcy w sposób, o którym mowa wyżej,
spowoduje, że zobowiązanie Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia za realizacje
Przedmiotu Umowy wygasa względem wszystkich konsorcjantów.
XXII.

WYJASNIENIA I ZMIANY W TRESCI SIWZ
1.

Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia 28.06.2017.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań
zawartych w Specyfikacji każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią
składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.

3.

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej
SIWZ.

4.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki,
na której została udostępniona SIWZ.

5.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
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XXIII.

ZAKOŃCZENIE POSTEPOWANIA
1.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty
bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.

2.

O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający zawiadamia wszystkich
Dostawców biorących udział w postępowaniu.

3.

Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych
szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia,
o którym mowa w ust. 1. powyżej.

XXIV.

PODWYKONAWCY
1.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części prac będących przedmiotem
niniejszego postępowania podwykonawcom.

2.

Zamawiający żąda wskazania przez Dostawcę w ofercie części Zamówienia
Niepublicznego, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

3.

Dostawca, w trakcie realizacji Umowy może dokonywać zmian w zakresie, o którym mowa
w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem że zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiającego.

4.

Jeżeli zmiana w zakresie pod wykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Dostawca powoływał się, na zasadach określonych ust. VIII „UWAGA" SIWZ
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dostawca jest
zobowiązany

wykazać

Zamawiającemu,

iż

proponowany

inny

podwykonawca

lub Dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. Ocena spełniania warunków
przez innego podwykonawcę lub Dostawcę samodzielnie odbywa się na dzień, w którym
wpłynął do Zamawiającego wniosek Dostawcy o dokonanie zmian w zakresie
podwykonawstwa.

Załączniki do SIWZ
1. Załącznik nr 1 - Wytyczne techniczne zamówienia stanowiące załącznik do umowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
3. Załącznik nr 3 - Potencjał kadrowy
4. Załącznik nr 4 - Wzór formularza „Oferta"
5. Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
6. Załącznik nr 6 - Doświadczenie zawodowe
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