SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZOWEGO

Nazwa Zamówienia:

Zakup elektrod
Nr Sprawy EZP/475/2017

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny
oraz Regulamin udzielania zamówień
w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Gdynia, lipiec 2017r.
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1. Nazwa i adres Zamawiającego
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Opata Hackiego 14
81- 213 Gdynia
tel. 58 627 38 18, fax 58 663 16 66
e-mail: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1.
Zamówienie sektorowe.
2.2.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
2.3.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych.
2.4.
Ogłoszenie:
2.4.1. nieobowiązkowo opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
19.07.2017r. pod numerem 553529 - N - 2017;
2.4.2. zamieszczono
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
https://opecgdy.com.pl/przetargi-2/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w dniu 19.07.2017r.
2.5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego https://opecgdy.com.pl/przetargi-2/, w dniu 19.07.2017r.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Kod CPV:
• 31711140-6 – elektrody.
3.2. Przedmiot zamówienia:
3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup asortymentu wymienionego w tabeli:
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l.p.

Indeks

1
2

11512
14129

3

16791

4

16792

5

16793

6

15846

7

Opis
CYNA 60, FI 1,5 MM, Z TOPNIKIEM, OPAKOWANIE 250 G
CYNA 60, FI 2,5 MM, Z TOPNIKIEM, OPAKOWANIE 250 G

j.m.

Ilość

szt.
szt.

2,00
25,00

DRUT (PRĘT) DO SPAWANIA GAZOWEGO SPG1, CZARNY, FI 2
MM
DRUT (PRĘT) DO SPAWANIA GAZOWEGO SPG1, CZARNY, FI 2,5

kg

10,00

kg

250,00

MM
DRUT (PRĘT) DO SPAWANIA GAZOWEGO SPG1, CZARNY, FI
3,25 MM
DRUT
(PRĘT) DO SPAWANIA GAZOWEGO SPG1, DO STALI ST3,

kg

170,00

R35, POMIEDZIOWANY, FI 2 MM

kg

25,00

11783

DRUT (PRĘT) DO SPAWANIA GAZOWEGO SPG1,
POMIEDZIOWANY, FI 2,5 MM

kg

50,00

8

11782

DRUT (PRĘT) DO SPAWANIA GAZOWEGO SPG1,
POMIEDZIOWANY, FI 3,25 MM

kg

90,00

9

11785

DRUT (PRĘT) DO SPAWANIA GAZOWEGO SPG1,
POMIEDZIOWANY, FI 4 MM

kg

10,00

10

174721

DRUT (PRĘT) DO SPAWANIA METODĄ TIG, ESAB OK TIGROD
12.64, FI 2,0 MM, DŁUGOŚĆ 1000 MM (OPAKOWANIE 5 KG)

kg

5,00

11

174722

DRUT (PRĘT) DO SPAWANIA METODĄ TIG, ESAB OK TIGROD
12.64, FI 2,4 MM, DŁUGOŚĆ 1000 MM (OPAKOWANIE 5 KG)

kg

5,00

12

13702

DRUT DO SPAWANIA CR-NI, DO MIGOMATU, FI 0,8 MM,
OTWÓR W SZPULI FI 53 MM, NA SZPULI 15 KG

kg

15,00

kg

60,00

kg

300,00

kg

5,00

13

170404

14

171516

15

170061

DRUT DO SPAWANIA METODĄ MIG/MAG, ESAB OK AUTROD
12.51, FI 0,8 MM, NA SZPULI 15 KG, OTWÓR W SZPULI FI 51
MM, NAPIĘCIE ŁUKU 18-24 [V], PRĄD SPAWANIA 60-200 [A],
PODAWANIE DRUTU 3,2-13 [M/MIN], WYDAJNOŚĆ STAPIANIA
0,8-3,0 [KG/H]. LITY DRUT ELEKTRODOWY Z DODATKIEM
MANGANU I KRZEMU PRZEZNACZONY DO SPAWANIA STALI
NIESTOPOWYCH ORAZ DROBNOZIARNISTYCH STALI WĘGLOWO
-MANGANOWYCH; OPAKOWANIE 15 KG
DRUT DO SPAWANIA METODĄ MIG/MAG, ESAB OK AUTROD
12.51, FI 0,8 MM, NA SZPULI 5 KG, OTWÓR W SZPULI FI 51
MM), NAPIĘCIE ŁUKU 18-24 [V], PRĄD SPAWANIA 60-200 [A],
PODAWANIE DRUTU 3,2-13 [M/MIN], WYDAJNOŚĆ STAPIANIA
0,8-3,0 [KG/H]. LITY DRUT ELEKTRODOWY Z DODATKIEM
MANGANU I KRZEMU PRZEZNACZONY DO SPAWANIA STALI
NIESTOPOWYCH ORAZ DROBNOZIARNISTYCH STALI WĘGLOWO
-MANGANOWYCH; OPAKOWANIE 5 KG
DRUT PROSZKOWY, modyfikacja z dnia 26.07.2017r.: FI 0,8 1,2
MM, NA SZPULI, DO MIGOMATU

16

165332

DRUT SPAWALNICZY PEHD W ROLCE, FI 4 MM, KOLOR CZARNY,
ATASZEK

kg

20,00

17

168488

ELEKTRODA BASOWELD S, FI 2,5 MM, ZASADOWA,
PODWÓJNIE OTULONA, OPAKOWANIE 4,5 KG

kg

40,50

18

168489

ELEKTRODA BASOWELD S, FI 3,25 MM, ZASADOWA,
PODWÓJNIE OTULONA, OPAKOWANIE 4,3 KG

kg

34,40

19

165958

ELEKTRODA EMONA, FI 2,5 MM, RUTYLOWA, DO STALI
NISKOSTOPOWEJ, OPAKOWANIE 4 KG

kg

52,00

20

165959

ELEKTRODA EMONA, FI 3,25 MM, RUTYLOWA, DO STALI
NISKOSTOPOWEJ, OPAKOWANIE 4,4 KG

kg

44,00
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21

165960

22

11766

23

11765

ELEKTRODA EMONA, FI 4,0 MM, RUTYLOWA, DO STALI
NISKOSTOPOWEJ, OPAKOWANIE 5,4 KG
ELEKTRODA ESAB ER 146, FI 2,5 MM, DŁUGOŚĆ 350 MM, WG
EN 2560-A, UNIWERSALNA ELEKTRODA RUTYLOWA DO STALI
NIESTOPOWEJ NISKOWĘGLOWEJ, OPAKOWANIE 5 KG
ELEKTRODA ESAB ER 146, FI 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 450 MM, WG
EN 2560-A, UNIWERSALNA ELEKTRODA RUTYLOWA DO STALI
NIESTOPOWEJ NISKOWĘGLOWEJ, OPAKOWANIE 6,5 KG

kg

43,20

kg

5,00

kg

26,00

kg

90,00

kg

40,00

kg

15,00

24

171795

25

171796

26

167578

ELEKTRODA ESAB OK 46.00, FI 2,5 MM, NIESTOPOWA,
UNIWERSALNA, RUTYLOWA, DO STALI NIESTOPOWEJ
NISKOWĘGLOWEJ OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA, DO SPAWANIA
WE WSZYSTKICH POZYCJACH W WARUNKACH POLOWYCH,
ZALECANA DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW O MAŁEJ I ŚREDNIEJ
GRUBOŚCI, NIEWRAŻLIWA NA RDZĘ I INNE ZANIECZYSZCZENIA
POWIERZCHNI SPAWANEJ, PRZYSTOSOWANA DO KRÓTKICH
ŚCIEGÓW, WARSTW OGNIOWYCH I SZCZEPIANIA
ELEKTRODA ESAB OK 46.00, FI 2,0 MM, NIESTOPOWA,
UNIWERSALNA, RUTYLOWA, DO STALI NIESTOPOWEJ
NISKOWĘGLOWEJ OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA, DO SPAWANIA
WE WSZYSTKICH POZYCJACH W WARUNKACH POLOWYCH,
ZALECANA DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW O MAŁEJ I ŚREDNIEJ
GRUBOŚCI, NIEWRAŻLIWA NA RDZĘ I INNE ZANIECZYSZCZENIA
POWIERZCHNI SPAWANEJ, PRZYSTOSOWANA DO KRÓTKICH
ŚCIEGÓW, WARSTW OGNIOWYCH I SZCZEPIANIA
ELEKTRODA RUTWELD 12, FI 2,0 MM, RUTYLOWA, DO
SPAWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH, OPAKOWANIE 2,5 KG

27

167579

ELEKTRODA RUTWELD 12, FI 2,5 MM, RUTYLOWA, DO
SPAWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH, OPAKOWANIE 5 KG

kg

220,00

28

167580

ELEKTRODA RUTWELD 12, FI 3,25 MM, RUTYLOWA, DO
SPAWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH, OPAKOWANIE 5 KG

kg

200,00

29

167581

ELEKTRODA RUTWELD 12, FI 4,0 MM, RUTYLOWA, DO
SPAWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH, OPAKOWANIE 5 KG

kg

20,00

162329

ELEKTRODA SAFER GTI, FI 2,0 MM, UNIWERSALNA,
RUTYLOWA, DO STALI NIESTOPOWEJ NISKOWĘGLOWEJ,
OPAKOWANIE 1,62 KG

kg

3,24

31

11761

ELEKTRODA SAFER GTI, FI 2,5 MM, UNIWERSALNA,
RUTYLOWA, DO STALI NIESTOPOWEJ NISKOWĘGLOWEJ,
OPAKOWANIE 4,34 KG

kg

303,80

32

11762

ELEKTRODA SAFER GTI, FI 3,2 MM, UNIWERSALNA,
RUTYLOWA, DO STALI NIESTOPOWEJ NISKOWĘGLOWEJ,
OPAKOWANIE 4,77 KG

kg

300,51

11768

ELEKTRODA SAFER GTI, FI 4,0 MM, UNIWERSALNA,
RUTYLOWA, DO STALI NIESTOPOWEJ NISKOWĘGLOWEJ,
OPAKOWANIE 4,78 KG

kg

248,56

164132

ELEKTRODA WOLFRAMOWA, UNIWERSALNA, WT-20, FI 1,6
MM, CZERWONA, Z ZAWARTOŚCIĄ 2% TORU, DO SPAWANIA
STALI ZWYKŁYCH, NIERDZEWNYCH, OPAKOWANIE 10 SZT.

kpl.

3,00

30

33

34

3.2.2. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych w pozycjach przedmiotu
zamówienia zawartego w tabeli w pkt. 3.2. siwz w pozycjach, w których wskazany
został producent.
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3.2.3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w tabeli w pkt. 3.2. siwz nie
został wskazany producent dopuszcza się asortyment spełniający następujące
wymagania:


producent: ESAB, AIR LIQUIDE, METALWELD, LINCOLN ELECTRIC oraz JURGEN
ARMACK,



miedziowany lity drut elektrodowy do spawania stali niskowęglowych (rur
ciepłowniczych) metodą MIG/MAG w warunkach polowych,



pręty do lutospawania do stali niskowęglowych we wszystkich pozycjach w
warunkach polowych, a także do szczepiania i lutospawania przy montażu rur
ciepłowniczych ocynkowanych.

3.2.4. Zamawiający dopuszcza niewielkie odchylenia od wag określonych w tabeli w pkt.
3.2. siwz, wynikające ze standardów i norm przyjętych przez różnych
producentów, pod warunkiem, że różnice te nie prowadzą do zmian właściwości i
możliwości wykorzystania asortymentu w stosunku do opisu zawartego w
poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia oraz nie powodują zaburzenia
możliwości porównawczych otrzymanych ofert.
4. Termin i warunki wykonania zamówienia
4.1. Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych
zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy,
określających: numer i datę dokumentu, termin realizacji zamówienia, przedmiot
zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę oraz sposób i termin zapłaty.
4.2. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213
Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Kosakowo
i Wejherowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
4.3. Realizacja dostaw: do 5 dni roboczych od daty wysłania pisemnego
zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 siwz; dostawy winny być realizowane w
dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
4.4. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4.5. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: 12 miesięcy liczonych od dnia
dostawy.
4.6. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji są ilościami
szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w
ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie
realizowanych w trakcie trwania umowy.
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4.7. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie jest zobowiązaniem
Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości
asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
4.8. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku
zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w
załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w
cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do
poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych
warunków
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
5.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w
załączniku nr 1 do siwz;
5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na
podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1do siwz;
5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na
podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do siwz.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu
6.1.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte
zostało w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
6.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
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6.2.2.
6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza,
wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o
którym mowa w pkt. 6.2.1. siwz,
jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać,
że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają
łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu,
przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą
odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które
Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z
postępowania
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania.
7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich
3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków
wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.
7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawca winien złożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie
ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
b) Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców
prowadzona jest w formie spółki cywilnej.
7.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, wymagany dokument, o którym mowa w pkt. 7.3. siwz musi
zostać złożony przez każdego Wykonawcę.
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8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
8.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami będą przekazywane pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze
Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
8.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób
modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz.
8.3. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej
Zamawiającego: https://opecgdy.com.pl/przetargi-2/ .
8.4. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieszcza istotne dla przedmiotowego
postępowania informacje, w szczególności:
 treść pytań dotyczących treści siwz i treści udzielonych przez
Zamawiającego wyjaśnień,
 modyfikacje treści siwz.
8.5. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania
Wykonawców, które wpłynęły później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu
składania ofert.
8.6. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Elżbieta Pisiak,

adres e-mail: e.pisiak@opecgdy.com.pl

fax: 58 663 16 66

10. Wymagania dotyczące wadium
Nie wymaga się wniesienia wadium.
11. Termin związania ofertą
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.
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12. Opis sposobu przygotowania ofert
12.1.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
12.2.
Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
12.3.
Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w siwz.
12.4.
Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej
zdekompletowanie.
12.5.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
12.6.
Strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowanie.
12.7.
Strony oferty wraz z załącznikami winny być parafowanie przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i ostemplowane pieczątką imienną.
12.8.
Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być
naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
uprawnioną do podpisywania oferty.
12.9.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z
wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty,
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone
(podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru,
oraz dołączone do oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza).
12.10.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie
oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
12.11.
Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być parafowane przez
osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty oraz opatrzone klauzulą "za zgodność
z oryginałem".
12.12.
Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie,
odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w
niniejszej siwz.
12.13.
Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia
wymienione w niniejszej siwz.
12.14.
Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
12.15.
Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie
zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
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12.16.
Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:
Zakup elektrod. Nie otwierać przed 28.07.2017r. godz. 09:15 oraz nazwą i adresem
Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
12.17.
Ofertę należy złożyć w kancelarii Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o., na parterze budynku przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni.
12.18.
W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej,
zamknięta i opakowana oferta (według opisu zawartego w pkt. 12.16 niniejszej siwz),
winna być umieszczona w kopercie/opakowaniu przewoźnika.
12.19.
Dostarczenie oferty w formie uniemożliwiającej jej identyfikację spowoduje
konieczność jej otwarcia przez służby Zamawiającego i nie uwzględnienie jej podczas
jawnego otwarcia w terminie określonym w pkt. 13.4., chyba, że personel
Zamawiającego mimo otwarcia oferty, nie zapoznał się z jej treścią.
12.20.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie
oferty (sytuacja, o której mowa w pkt. 12.19. siwz). Dostarczenie oferty w sposób
niewłaściwy nie skutkuje unieważnieniem postępowania.
12.21.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed
ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
12.22.
Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej
kopercie z dopiskiem "ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa i dokładny
adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
12.23.
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę należy dodatkowo opatrzyć
napisem „ZMIANA nr ____”.
12.24.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela
Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie, według zasad określonych w
pkt. 12.16 oraz 12.17 siwz. Dla identyfikacji składającego oświadczenie o wycofaniu
oferty należy przedłożyć poza oświadczeniem również wypis z właściwego rejestru.
Powiadomienie należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem
„WYCOFANIE”.
12.25.
Oferty, których dotyczy „WYCOFANIE” zostaną odesłane Wykonawcy bez
otwierania na adres wskazany na opakowaniu oferty, po upływie terminu składania
ofert.
12.26.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po
upływie terminu składania ofert.
12.27.
Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie
terminie, oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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13. Miejsce oraz termin składania ofert
13.1.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii na parterze
budynku: ul. Opata Hackiego 14, 81- 213 Gdynia.
13.2.
Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2017r. o godz. 09:00.
13.3.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie oraz zwróci ją Wykonawcy bez jej otwierania. W przypadku, o którym mowa
w pkt. 12.19 (źle oznakowana oferta), Zamawiający nie zwraca oferty Wykonawcy.
13.4.
Komisyjne, jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu
28.07.2017r. o godz. 09:15, w sali konferencyjnej na parterze budynku.
14. Opis sposobu obliczania ceny
14.1.
Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby
jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabeli w załączniku
nr 1 do siwz, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji.
14.2.
Cena oferty winna zostać wyliczona przez Wykonawcę poprzez mnożenie
ilości i ceny jednostkowej netto. Uzyskana wartość netto powiększona o wartość
podatku VAT stanowi cenę brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia,
których suma jest ceną brutto oferty.
14.3.
Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji,
z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
14.4.
Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy i nie podlegają indeksacji o
współczynnik korygujący z tytułu inflacji.
14.5.
Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz
wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu
wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z
prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
14.6.
W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.7.
Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez
Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem: w godz. od 7:15 do 14:00 w dniach od
poniedziałku do piątku.
14.8.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
14.9.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
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15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
15.1.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium
i jego wagą:
cena – 100%
15.2.

Punkty za kryterium cena zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:
cena oferty najtańszej
C = ---------------------------------- x 100
cena oferty badanej

15.3.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem
punktowym uzyskanym w kryterium cena.
16. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18. Informacje dotyczące walut obcych
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
19. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
19.1.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.
19.2.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
20.1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym
punktację przyznaną ofertom;
 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
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 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
 terminie, po którego upływie może zostać zawarta umowa.
20.2.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży
najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego siwz.
20.3.
Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 do siwz.
20.4.
Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu:
 w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np.
konsorcja) umowę regulującą zasady współpracy uczestników
postępowania.
20.5.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
20.6.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny
posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
20.7.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym
niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.
20.8.
Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym od terminu
określonego w pkt. 20.7 siwz, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tyko jedna
oferta.
20.9.
Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentu
wymaganego w pkt. 20.4. siwz traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia
umowy.
20.10.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.
20.11.
W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
20.11.1.
zmianie siedziby firmy,
20.11.2.
zmianie nazwy firmy,
20.11.3.
ogłoszeniu upadłości,
20.11.4.
otwarciu likwidacji firmy,
20.11.5.
zawieszeniu działalności,
20.11.6.
zmianie osób reprezentujących.
21. Unieważnienie postępowania
Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w
każdym momencie przed lub po otwarciu ofert.

13 | S t r o n a

22. Odrzucenie oferty
22.1.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści siwz,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską,
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e) zawiera błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 25.1,
f) Wykonawca nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 5.1 siwz,
g) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 24 siwz,
h) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
i) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie,
j) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 25 siwz.
23. Dokumenty składane wraz z ofertą
23.1.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której
zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej
załącznikowi nr 1 do siwz.
23.2.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
23.3.
Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć dokumenty wymienione w pkt. 6 i 7
niniejszej specyfikacji.
23.4.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia i ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – konieczne jest
załączenie stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
23.5.
Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
24. Uzupełnienie dokumentów
24.1.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli wadliwe
lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich
uzupełnienia.
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24.2.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i
pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż na
dzień, w którym upłynął termin składania ofert.
24.3.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
24.4.
W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie, w wyznaczonym
przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń,
dokumentów i pełnomocnictw.
24.5.
Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od
Wykonawców innych niż wymienione w siwz dokumentów potwierdzających jego
wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczące zaoferowanego
przez Wykonawców asortymentu.
24.6.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 24.5. siwz muszą być wystawione przez
producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać
wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.
25. Poprawa omyłek
25.1.

Zamawiający poprawi w ofercie:
25.1.1.
oczywiste omyłki pisarskie,
25.1.2.
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
25.1.3.
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.

26. Informacje na temat Podwykonawstwa
26.1.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia
Podwykonawcom.
26.2.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i
osób trzecich za dostawy wykonane przez Podwykonawców.
27. Inne postanowienia
27.1.
Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
https://opecgdy.com.pl/przetargi-2/regulaminy/ .
27.2.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu
przygotowania oferty.
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Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nr 1 – Formularz ofertowy,
Nr 2 – Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
Gdynia, dnia, 18.07.2017r.
Modyfikacja z dnia 26.07.2017r.
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SIWZ sporządził: Ewa Nosowska – Wichert
Tomasz Szałucki
Elżbieta Pisiak

