SIWZ
„Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.07.2018-30.06.2019”

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi
93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113
NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761)
Regon 000020586

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dla
przystępujących do przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych
na:

„Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.07.2018-30.06.2019”

TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 10.00
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Łódź, Maj 2018 r.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana w dalszej części: „SIWZ”)
1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
1. Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi, 93-208 Łódź,
ul. Dąbrowskiego 113
2. Jednostka prowadząca sprawę:
Dział Administracyjno-Techniczny, 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113,
e-mail: zamowienia.publiczne@itc.edu.pl
2) Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art.
24aa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ „PZP”.
2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień
publicznych, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
 Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
3) Opis przedmiotu zamówienia.
1. CPV: 09300000-2  Energia elektryczna.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 89,
poz. 625 ze zm.), do Instytutu Energetyki Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi bez
żadnych dodatkowych usług.
3. Główne parametry techniczne zamówienia:
Punkt odbioru
Dąbrowskiego 113
Numer ewidencyjny OSD:
806200066

Taryfa

Moc
umowna

Prognoza
zużycia energii
w 2018/19 r.
[MWh]

B21

300 kW

620

Układy pomiarowo-rozliczeniowe Zamawiającego spełniają wymagania Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i przystosowane są do
zdalnej transmisji danych (TPA). Umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas
nieokreślony. Podane parametry dystrybucyjne w szczególności moc umowna i grupa
taryfowa są zgodne z aktualną umową dystrybucyjną. Zamawiający dysponuje tytułem
prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektem opisanym w
przedmiocie zamówienia.
Podane ilości MWh są ilościami szacunkowymi. Określenie przewidywanego poboru
energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego
zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy
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4.

5.
6.
7.

oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe
od prognozy zużycia energii wskazanej w SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia
Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie
ceny energii.
Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia
energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.
Zamawiający informuje, że obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest firma VEOLIA
ENERGIA POLSKA S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, a umowa zawarta jest do
30.06.2018 r. Zamawiający udzieli niezbędnych pełnomocnictw do przeprowadzenia
procesu zmiany sprzedawcy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7.

4) Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.
5) Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na obrót energią elektryczną,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt
5.) 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt
5) 3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
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zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
6) Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. Sprzedaż energii elektrycznej winna odbywać się na zasadach określonych w ustawie
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89,
poz. 625 ze zm.).
2. Wykonawca musi posiadać zawartą z PGE Dystrybucja S.A. generalną umowę
dystrybucji, regulującą stosunki Wykonawcy z PGE Dystrybucja S.A..
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej do PGE Dystrybucja S.A..
7) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
1. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg Załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PZP.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 7) 2. lit. b) niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o którym mowa w pkt 7) 1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
5. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w pkt 7) 1.
niniejszej SIWZ – wg Załącznika nr3.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia  w zakresie, w jakim powoDział Administracyjno-Techniczny, 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113,
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łuje się na ich zasoby  warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie
o którym mowa w pkt 7) 1. niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów – wg Załącznika
nr 3.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg Załącznika nr 4 do
SIWZ.
8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1126).
9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7) 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Dokumenty, o których mowa w pkt 7) SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8) Inne dokumenty, których złożenia wraz z ofertą wymaga Zamawiający.
1. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zawartej z PGE Dystrybucja S.A. generalnej
umowy dystrybucji, regulującej stosunki Wykonawcy z PGE Dystrybucja S.A. – wg
Załącznika nr 5.
9) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
w języku polskim.
2. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, z tym, że oferta
wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 13) SIWZ.
3. Adresy kontaktowe:
Dział Administracyjno-Techniczny, 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113,
e-mail: zamowienia.publiczne@itc.edu.pl
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4.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
5. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są:
1) Bogdan Romanowski, e-mail: zamowienia.publiczne@itc.edu.pl
10) Wymagania dotyczące wadium.
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11) Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12) Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 12) 2. wykonawcy występujący wspólnie muszą
ustanowić przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli
wszystkich pozostałych wykonawców.
4. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia.
5. Oferta musi być sporządzona według formularza oferty zamieszczonego w niniejszej
SIWZ.
6. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ i ustawy PZP.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania
albo czytelnym pismem odręcznym.
Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez osobę (osoby)
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową wykonawcy.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane kolejnymi numerami i trwale złączone.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą
być parafowane (lub podpisane) przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone
datami ich dokonania.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
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12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie ich odtajnieniem.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).
13) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w Instytucie Energetyki, Oddziale Techniki Cieplnej ITC w Łodzi, 93-208 Łódź, sekretariat (budynek główny, I piętro), w terminie do dnia 04
czerwca 2018 r. do godz. 10.00.
2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom
zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy PZP.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na
adres podany w pkt 13) 1., która będzie posiadać następujące oznaczenia:
Dział Administracyjno-Techniczny, 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113,
e-mail: zamowienia.publiczne@itc.edu.pl
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„Oferta - Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.07.2018-30.06.2019
- nie otwierać przed dniem 04 czerwca 2018 r. godz. 10.00”
oraz opatrzyć kopertę danymi adresowymi wykonawcy.
4.
5.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04 czerwca 2018 r. godz. 10.30 w siedzibie
zamawiającego.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.itc.edu.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

14) Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca winien przedstawić w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ)
cenę oferty dla całości zamówienia. Cenę oferty należy podać w złotych polskich,
z uwzględnieniem:
 wszelkich kosztów wykonania przedmiotu zamówienia,
 a także ewentualnych rabatów, opustów itp., których wykonawca zamierza
udzielić.
2. Nie przewiduje się waloryzacji ceny.
15) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych, złożonych w niniejszym postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 

100%.

Zamawiający przy wyborze oferty przyjmuje kryterium najniższej ceny za 1 MWh
obliczając punktację wg następującego wzoru:
P – liczba punktów przyznanych ofercie:

P= (Cmin / Cof) x 100
Cmin- najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
Cof - cena oferty
3. Oferta z największą liczbą punktów, spełniająca warunki, wymagania i zapisy niniejszej
SIWZ oraz ustawy PZP, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
16) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać
strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaDział Administracyjno-Techniczny, 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113,
e-mail: zamowienia.publiczne@itc.edu.pl
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czenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.
17) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
18) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
19) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Załącznik nr 6 do SIWZ.
20) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej / powyżej kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
3. Oświadczenia dotyczące podwykonawcy oraz podmiotu, na którego zasoby powołuje się
wykonawca.
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
5. Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy dystrybucji.
6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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