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UZ-271-12/18

Niedzica, …. kwietnia 2018 r.

sprawa: modernizacja zasilania jazu w Sromowcach

ZAPROSZENIE

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., z siedzibą 34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1, działając na
podstawie :
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93, z późn.
zmianami), zaprasza do złożenia oferty wstępnej w postępowaniu ofertowym z negocjacją warunków
umownych na:
modernizację zasilania jazu w Sromowcach
Kod CPV : 45.31.10.00-0/45.31.57.00-5

1.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji zasilania jazu w Sromowcach w szczególności
w następującym zakresie:
1.1. Wykonanie prac projektowych planowanej modernizacji przy uwzględnieniu następujących
warunków:
a) modernizacja dwusekcyjnych rozdzielnic RJ3 (sterowanie segmentem jazu nr 1 i nr 2, zasilanie
suwnicy jazu oraz układu przeciwoblodzeniowego segmentu nr 1) oraz RJ4 (sterowanie
segmentem jazu nr 3 i nr 4, obwody zasilania oświetlenia jazu oraz układu
przeciwoblodzeniowego segmentu nr 4),
b) w nowych rozdzielnicach przedział głównych szyn zasilających powinien być oddzielony od
kabli sterujących i urządzeń sterujących w sposób uniemożliwiający przypadkowy kontakt z
nimi przez obsługę i służby techniczne - rozdzielnia powinna spełniać obowiązujące normy
ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
c) funkcjonalność nowych rozdzielnic powinna być co najmniej taka sama jak w obecnie
istniejących, tzn. wszystkie dostępne miejscowo operacje sterowania i sygnalizacji muszą być
możliwe po modernizacji,
d) wszystkie istniejące blokady sterowania powinny zostać zachowane,
e) należy pozostawić powiązania z układami zewnętrznymi, w szczególności z cyfrowymi
regulatorami przepływu wody przez segmenty jazu (osobny regulator dla każdego segmentu
wraz z układem zdalnego sterowania zlokalizowanym w budynku sterowni jazu przy
Elektrowni Wodnej),
f) nie podlegają wymianie cyfrowe regulatory przepływu przez segmenty jazu, zainstalowane w
osobnych szafkach, które zostały zmodernizowane kilka lat temu.

1.2. Dostawy urządzeń i innych materiałów niezbędnych do wykonania modernizacji oraz prace
modernizacyjne:
a) wymiana rozdzielnicy RJ3 dla segmentów nr 1 i nr 2 jazu w Sromowcach wraz z zachowaniem
powiązań obwodów zewnętrznych z nową rozdzielnicą,
b) wymiana rozdzielnicy RJ4 dla segmentów nr 3 i nr 4 jazu w Sromowcach wraz z zachowaniem
powiązań obwodów zewnętrznych z nową rozdzielnicą.
1.3. Wykonanie następujących prac montażowych i rozruchowych:
a) prace demontażowo - montażowe rozdzielnicy RJ3,
b) badania, pomiary i próby pomontażowe,
c) prace rozruchowe i testy końcowe układów sterowania segmentami nr 1 i nr 2 na obiekcie,
d) prace demontażowo - montażowe rozdzielnicy RJ4,
e) badania, pomiary i próby pomontażowe,
f) prace rozruchowe i testy końcowe układów sterowania segmentami nr 3 i nr 4 na obiekcie.
1.4. Opracowanie i dostarczenie protokołów z badań i pomiarów pomontażowych wraz z protokołem
końcowym odbioru robót oraz dokumentacją powykonawczą.
2. Inne wymagania/zalecenia dotyczące wykonywanych prac:
2.1. Prace na obiekcie muszą być wykonane nie wcześniej niż po 30 września 2018 roku - czyli po
okresie ewentualnych wezbrań powodziowych na rzece Dunajec.
2.2. Prace modernizacyjne nie mogą być wykonywane jednocześnie na obu rozdzielnicach, tzn. jedna
rozdzielnica - RJ3 lub RJ4 wraz z przynależnymi segmentami jazu musi być sprawna i gotowa do
pracy.
2.3. Zamawiający dopuszcza zastąpienie części zainstalowanych urządzeń sterujących takich jak:
mierniki cyfrowe, przekaźniki sygnalizacyjne - urządzeniami w standardzie sterowników PLC i
paneli operatorskich HMI, które przejęłyby funkcjonalność starych urządzeń.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również :
a) organizacja miejsca prowadzenia prac,
b) Wykonawca musi uzyskać od przedstawiciela Zamawiającego dopuszczenie do prowadzenia
prac oraz zgłosić zakończenie wykonywania prac,
c) wykonanie przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z polskich i europejskich
norm i przepisów prawa, przepisów ppoż., bhp, kodeksu pracy, przepisów prawa wodnego,
prawa o ochronie środowiska, obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie „Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce” oraz zgodnie z
rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( Dz.U. z 2013 r, Nr 492 ),
d) zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób trzecich,
e) usunięcie - najpóźniej do ostatniego dnia odbioru końcowego prac odpadów powstałych w
czasie prac na własny koszt oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
f) zabezpieczenie majątku Zamawiającego przed uszkodzeniami powstałymi podczas
wykonywania prac i zobowiązanie się do pokrycia strat w przypadku ich wystąpienia,
g) wykonanie całego zakresu zamówienia w oparciu o materiały i urządzenia zakupione przez
siebie w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ofertowego,
h) dostarczenie i przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego: certyfikatów „na znak
bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw
pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji lub aprobat technicznych i dokumentów
gwarancyjnych do materiałów, których zamierza użyć do wykonania umowy - zgodnie z
przepisami regulującymi te kwestie na obszarze Unii Europejskiej (przedstawienie
Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań
jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu
umowy),
i) usuwanie w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania
prac, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi na zasadach określonych
w umowie,

j) zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający zastrzega sobie zmianę (zmniejszenie lub zwiększenie) zakresu objętego
zamówieniem.
4. Podstawą opracowania całej dokumentacji ma być:
a) wizja lokalna w terenie,
b) uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiającym.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2. Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itp.) ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zał. nr 1 do zaproszenia.
5.4. Przepisy i postanowienia niniejszego zaproszenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do każdego z wykonawców o których mowa w pkt. 5.2.
5.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Podwykonawcy.
6.1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
6.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z informacją na temat Podwykonawców.
6.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.
6.4. Wykonawca zobowiązuje się, że w umowach z podwykonawcami suma ich wynagrodzeń i
poszczególne wynagrodzenia ustalone za zakres prac wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczą wynagrodzenia przypadającego na ten zakres w ofercie Wykonawcy.
6.5. W umowach z podwykonawcami zamieszczona zostanie klauzula dotycząca zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ono uwzględnione w
dalszych postanowieniach niniejszej umowy.
6.6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu rękojmi.
7. Pożądany termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2018 roku.
Wskazane terminy zakończenia mogą ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu, w przypadku:
a) wprowadzenia przez Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji technicznej,
b) zaistnienia siły wyższej.
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego.
11. Wadium.
11.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 20 000,00 złotych na cały okres związania ofertą.

11.2. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert tj. do dnia 24 maja 2018
roku do godz. 9:45.
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zespołu Elektrowni
Wodnych Niedzica S.A., 34-441 Niedzica - ul. Widokowa 1 nr rachunku bankowego: 10 1240
1574 1111 0000 0790 1809 Bank PKO SA O/Nowy Targ. Wpłata musi zawierać zaznaczenie, że
dotyczy przedmiotowego postępowania. Za skutecznie wniesione wadium w formie pieniądza
uznaje się wadium które przed upływem terminu składania ofert tj. 24 maja 2018 roku do godz.
9:45 znajduje się na wskazanym koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie musi
być wniesione w oryginale w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 14 - sekretariat. Do oferty należy
dołączyć kopię potwierdzenia wniesienia wadium.
11.4. Oferta Wykonawcy który nie wniesie skutecznie wadium w wymaganym terminie zostanie
odrzucona.
11.5. Wadium może być wniesione w następujących formach:
• pieniądzu,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych.
Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać:
a) jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem
imienia i nazwiska).
b) bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w podpunkcie 11.8. poniżej.
11.6. Zamawiający zwraca wadium:
• jeżeli upłynął termin związania ofertą,
• po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana,
• jeżeli Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia,
• jeżeli oferent, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, zwrócił się
pisemnie o zwrot wadium,
• oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po podpisaniu umowy
oraz wniesieniu gwarancji finansowych należytego wykonania umowy.
11.7. Zamawiający dopuszcza możliwość wliczenia wadium wniesionego w formie pieniądza na
poczet gwarancji finansowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.8. Zamawiający zachowuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyla
się od podpisania umowy w sprawie zamówienia.
12. Szczegółowych informacji w zakresie spraw technicznych udzielać będzie: Waldemar Pałach tel.
(18)-26-10-117, tel. kom. 519-337-117, Andrzej Janczy (18)-26-10-11, tel. kom. 607 950 371
codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00. Informacji w zakresie spraw proceduralnych udzielać
będzie Agata Pyrdoł tel. (18) 26-10-105, tel. kom. 697-109-097.
13. Oczekujemy na złożenie oferty zawierającej:
a) 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, wystawionego lub potwierdzonego przez właściwy
urząd, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Formularz ofertowy wstępny – załącznik nr 1 do zaproszenia.
c) Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej.
d) Harmonogram rzeczowo - finansowy.

e) Kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 złotych,
f) Oświadczenie nr 1 - załącznik nr 2 do zaproszenia (potencjał kadrowy, techniczny, finansowy),
g) Wykaz co najmniej dwóch wykonanych robót o wartości min. 100 000 złotych każdej o
podobnym charakterze wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składnia ofert. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w/w
wykaz powinien zawierać podanie rodzaju robót, wartości, daty, miejsca wykonania, nazwy
inwestora wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w
sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki technicznej i prawidłowo ukończone. Aby spełnić
ten wymóg, prace, na które Wykonawca powołuje się, muszą być ukończone w całości – zał.
nr 3 do zaproszenia.
h) Oświadczenie nr 2 - załącznik nr 4 do zaproszenia (brak wykluczenia).
i) Formularz ofertowy ostateczny – załącznik nr 5 do zaproszenia (do uzupełnienia podczas
negocjacji).
j) Koncepcję modernizacji zawierającą min:
• opis proponowanych rozwiązań technicznych,
• charakterystykę proponowanych urządzeń,
• sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
• warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
Do oferty nie należy dołączać danych osobowych pracowników.
14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego na złożenie ofert.
15. Gwarancja finansowa zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.1. Zamawiający wymaga wniesienia gwarancji finansowej zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej (netto) podanej w „ofercie ostatecznej”.
Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
• pieniądzu;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winien uzyskać akceptację Spółki. Gwarancja
bankowa albo ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy winna być bezwarunkowa i płatna
na pierwsze żądanie.
15.2. Zabezpieczenie o którym mowa w pkt. 15.1. Wykonawca wniesie najpóźniej w terminie 7 dni od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia o wyborze oferty. Zabezpieczenie wnoszone w
pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO SA
O/Nowy Targ: 10 1240 1574 1111 0000 0790 1809 przed terminem zawarcia umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w innej formie musi być wniesione w oryginale przed terminem
zawarcia umowy do kasy w siedzibie Zamawiającego.
15.3. Zamawiający zwróci 40% wysokości zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
15.4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości
stanowić będzie 60% wysokości zabezpieczenia.
15.5. Kwota, o której mowa w pkt.15.4. będzie zwrócona na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie
okresu rękojmi za wady.

15.6. Zamawiający może wniesione przez Wykonawcę w związku jego z uczestnictwem w
postępowaniu ofertowym wadium przetargowe zaliczyć na poczet gwarancji finansowej
należytego wykonania umowy. Pozostałą część gwarancji finansowej Wykonawca wniesie
zgodnie z zapisami pkt.15.1 i 15.2 powyżej.
15.7. Gwarancja finansowa przepada na rzecz Zamawiającego do wysokości kwot naliczonych na
podstawie postanowień Umowy z tytułu kar umownych lub roszczeń z tytułu gwarancji jakości,
rękojmi bądź wykonania zastępczego prac albo odszkodowań.
16. Rękojmia i gwarancja:
16.1. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej rękojmi za wady oraz 24 miesięcznej
pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, urządzenia i inne elementy
liczonej od daty końcowego odbioru robót. Jeżeli producent urządzeń i innych elementów
określił dłuższy okres rękojmi lub gwarancji, to gwarancja i rękojmia obejmuje ten okres.
Początkowym terminem okresu rękojmi jest dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru
końcowego robót bez wad. Jeżeli odbioru końcowego dokonano z obowiązkiem usunięcia wad
ujawnionych w trakcie odbioru, to terminem początkowym okresu rękojmi jest dzień
sporządzenia protokołu z usunięcia wad.
16.2. Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w umowie nie ograniczają uprawnień
Zamawiającego wynikających z kodeksu cywilnego i może on z nich - niezależnie od warunków
zawartych w umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzystać według własnego uznania.
16.3. Zamawiający może za zgodą Wykonawcy przenieść uprawnienia z rękojmi i gwarancji na
dowolną osobę trzecią.
17. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta ma być złożona w siedzibie Zamawiającego, 34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1, w
terminie, do dnia 24 maja 2018 roku godz. 9:45.
Ofertę należy zapakować w opakowanie (kopertę) zewnętrzne. Koperta powinna być
zaadresowana do Zamawiającego: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. oraz opatrzona
napisem „Oferta – modernizacja zasilania jazu w Sromowcach”. Nie otwierać przed godz.
10:00 w dniu 24 maja 2018 roku.
18. Otwarcie oferty, rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej nastąpi w dniu 24 maja 2018 roku o
godzinie 10:00 w budynku Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica - Spółka Akcyjna Niedzica
ul. Widokowa 1, sala konferencyjna (I piętro ).
19. Podczas otwarcia ofert Zamawiający:
• przedstawi skład Komisji Przetargowej oraz podstawy prawne jej działania,
• dokona otwarcia ofert oraz poda:
onazwę Wykonawcy,
oadres Wykonawcy,
ooferowane wynagrodzenie wstępne za wykonanie przedmiotu zamówienia.
20. Przeprowadzenie negocjacji.
Bezpośrednio po otwarciu ofert i zapoznaniu się Komisji Przetargowej z ofertami Zamawiający
przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy złożyli oferty wstępne.
W przypadku braku obecności Wykonawcy na negocjacjach zaoferowane wynagrodzenie wstępne
zostanie potraktowane jako wynagrodzenie ostateczne.
a) Przedmiotem negocjacji będzie:
•
wynagrodzenie ostateczne,
•
inne zagadnienia ważne dla obu stron uczestniczących w negocjacjach,
b) Wykonawca złoży ofertę ostateczną wypełniając „formularz ofertowy ostateczny” - zał. nr. 5
do niniejszego zaproszenia (z zastrzeżeniem zapisów pkt. 24 niniejszego zaproszenia),

c) na okoliczność przeprowadzenia negocjacji sporządzony zostanie protokół, który podpisze
Wykonawca oraz Komisja Przetargowa,
d) Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Żadna ze stron bez zgody drugiej strony
nie będzie mogła udzielić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
21. Kryterium wyboru oferty i sposób obliczenia ceny:
21.1. Kryterium wyboru oferty:
a) Kryterium - CENA netto - 70%
Oferta z najniższą ceną netto otrzyma 70 punktów.
Pozostałe oferty otrzymują ocenę według następującej formuły:
cena netto najniższa
----------------------------- x 70 pkt = ilość punktów dla badanej oferty
cena netto badanej oferty
b)

Kryterium – ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE - 30%

Poszczególne oferty otrzymają punkty w przedziale 0 do 30 w zależności od oceny koncepcji
zaproponowanych rozwiązań technicznych dokonanej przez członków Komisji Przetargowej.
Oferta z najwyższą sumaryczną ilością punktów uzyskaną z obu kryteriów
a) i b) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, który złoży ofertę
zgodną z wymaganiami Zamawiającego, przyjmie wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży
najkorzystniejszą ofertę ocenianą jak wyżej.
21.2. Sposób obliczenia ceny:
a) Cena netto powinna być podana liczbowo i słownie. Cena powinna zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również nie wyspecyfikowane w dokumentacji
przetargowej, a konieczne do wykonania całego zakresu zamówienia. Kosztorys ofertowy
sporządzony przez Wykonawcę, powinien uzasadniać merytorycznie oferowaną przez
Wykonawcę kwotę wynagrodzenia.
b) Wykonanie ewentualnych prac dodatkowych (nieobjętych zamówieniem) za dodatkowym
wynagrodzeniem musi być usankcjonowane stosownym aneksem do umowy sporządzonym na
podstawie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych.
22. Po zakończeniu przez Komisję Przetargową prac związanych ze sporządzeniem protokołu z
postępowania oraz uzyskania jego aprobaty ze strony Kierownictwa Zamawiającego, przekazana
zostanie drogą pisemną informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim Wykonawcom
którzy złożyli oferty.
23. Zgodnie z zapisami pkt. 15 niniejszego zaproszenia Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą musi wnieść gwarancję finansową należytego wykonania umowy.
24. Zamawiający udzieli zamówienia poprzez zawarcie z wybranym Wykonawcą umowy na piśmie,
której wzór stanowi zał. nr 6 do niniejszego zaproszenia. Oświadczenie Zamawiającego o wyborze
oferty nie jest chwilą zawarcia umowy w rozumieniu art. 703§ 3 Kodeksu Cywilnego. Chwilą
zawarcia umowy w tym znaczeniu jest podpisanie jej tekstu przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
25. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.

26. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający ma prawo do wyboru pośród pozostałych
nie odrzuconych ofert najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia ponownego postępowania.
27. Z uwagi na tryb postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy uczestniczącemu w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie przysługuje prawo do składania protestów.
28. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany załączonego projektu umowy, jak również do
zamknięcia postępowania bez wyłonienia oferty (unieważnienie postępowania), w każdym czasie,
bez podawania przyczyny.
29. Wszystkie koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku
postępowania.

Niedzica, .... kwietnia 2018r.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy wstępny,
2. Oświadczenie nr 1 - potencjał kadrowy, techniczny, finansowy,
3. Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze,
4. Oświadczenie nr 2 - brak wykluczenia,
5. Formularz ofertowy ostateczny,
6. Projekt umowy,
7. Dokumentacja techniczna obecnie istniejącego układu zasilania jazu w Sromowcach.
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