SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie pod nazwą.
„Wykonanie, montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR25 nr 1
w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku przy ul. Wincentego Zydronia 11”
1. Zamawiający
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku
ul. Wincentego Zydronia 11 32-800 Brzesko
tel. 14 6862505, faks 14 6863005
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007
r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie
przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem
udzielenia zamówień sektorowych na dostawy ,usługi oraz roboty budowlane” MPEC
Sp. z o. o. w Brzesku.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, wykonanie i montaż podgrzewaczy
powietrza z rur stalowych ze szwem 57mm x 2,6mm i dnach sitowych grubości 10
mm. Strona prawa i strona lewa podgrzewaczy zostały podzielone na trzy segmenty
o wymiarach: szerokość 1900 mm, głębokość 510 mm, wysokość 2465 mm. W
każdym segmencie jest 151 rur. W połowie wysokości tj. 1232,5 mm jest trzecia
dennica rozdzielająca strumień powietrza. Przedstawienie podgrzewacza powietrza
o lepszych parametrach będzie dodatkowym atutem przy wyborze oferenta. Po
demontażu wykonawca dostarczy zamawiającemu protokół przekazania odpadu.
3.1. Wykonanie, dostawa i montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR25 nr 1. .
Celem zadania jest poprawa wymiany ciepła w układzie spaliny – powietrze
podmuchowe w górnym zakresie temperatury spalin na wylocie z kotła.

4. Zamówienia częściowe
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia
1. Zamawiający
nie dopuszcza powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcom.
7. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.09.2017r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dokonali wizji lokalnej na obiekcie.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie
§ 14 Regulaminu zamówień.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym
orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 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;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
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;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, 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;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 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;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, 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;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) 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
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
b) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy albo w
wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych
dokumentów bądź nie odpowiedzieli na wezwanie zamawiającego do
uzupełnienia oferty w inny sposób;
Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złożą określone
oświadczenia oraz
dokumenty określone w pkt. 9 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu;”
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów „spełnia”
lub „nie spełnia”.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w ust. 1.
3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców. Zamawiający może również żądać umowy regulującej
współpracę wykonawców wraz z ofertą złożoną przez tych wykonawców.
4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie § 14 regulaminu zamówień a także musi
spełniać wymogi, o których mowa w pkt. 8 (Opis warunków udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków) ust. 1, 3a SIWZ .
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w
niniejszej SIWZ:

1. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w § 14 regulaminu
zamówień wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ,
Pozostałe dokumenty lub oświadczenia:
2. Formularz oferty wg załącznika nr 2 do SIWZ
3.Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;
Dokumenty wykonawców występujących wspólnie:
Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia
lub dokumenty wskazane w pkt 9 (Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu) ust. 1 lit a i ust.3 i 4.
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
1) Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za
pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt

ich otrzymania.
3) Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa
powyżej uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego
terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
4) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści
SIWZ.
5) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania
ofert.
6) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem
wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania
oraz zamieści je na stronie internetowej www.mpec.brzesko.pl
7) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy
kierować na adres
Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ.
8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ ,oraz
zamieści ją na stronie internetowej www.mpec.brzesko.pl
9) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z
Wykonawcami są:
1. Tadeusz Pasierb – Dyrektor Techniczny MPEC Brzesko przy ul. W.Zydronia 11
w godz. 7ºº – 15ºº , tel.14 6862505 , 505009592;
2. Bogdan Skalski – Mistrz Zmianowy MPEC Brzesko przy ul. W. Zydronia 11 w
godz. 7ºº – 15ºº,tel. 14 6862505 , 691095432.
11. Wymagania dotyczące wadium:
wadium nie wymagane
12. Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
13. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wymogi formalne:
a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia , zawierać cenę netto i brutto
i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

b) cena oferty musi zawierać w sobie koszt terminu płatności do 30 dni oraz wszystkie
koszty związane z realizacją zadania, tj.: koszty transportu , koszty rozładunku , koszty
wszelkich robót nie ujętych w specyfikacji a niezbędnych do prawidłowego wykonania
zadania określonego w punkcie 3.1 i 3.2 SIWZ.
c) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w
niniejszej SIWZ,
d) zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i
wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez Zamawiającego w
załącznikach do SIWZ,
e) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
f) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
g) oferta musi spełniać następujące wymogi:
- musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na
maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Dokumenty
sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał
się na tekście tłumaczonym.
- formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do
niniejszej SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
- wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być
jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e
ofertę,
- upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,
- w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,
pełnomocnictwo określające jego zakres,
- pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej
notarialnie kopii,
- załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za
zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę,
- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego
można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest
nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem
(np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko
podpisującego.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a
zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
h) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie
(odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich

dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron),
i) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna
być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta.
Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
2. Opakowanie oferty:
a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu
(kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie.
b) opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z
adresem i nr telefonu oraz opisem: Przetarg „Wykonanie, montaż podgrzewaczy
powietrza kotła WR25 nr 1 w MPEC w Brzesku przy ul. Wincentego Zydronia 11 ” .
Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w
sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ
3. Zmiana i wycofanie oferty
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
złożoną ofertę;
b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do
składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ;
c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być
dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia,
pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”;
d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
1. Ofertę należy złożyć do dnia 09.05.2017r. do godz. 11ºº w sekretariacie siedziby
Zamawiającego przy ul. Wincentego Zydronia 11 , 32-800 Brzesko.
2. W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta
kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty
przez Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.
4. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 09.05.2017r. o godz. 1200.
5. Oferenci nie obecni zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu przetargu
telefonicznie.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.

15. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Ceny należy podawać w złotych polskich
2. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla
przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą
wykonawcy.
3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia w zakresie obowiązków Wykonawcy zgodnie ze SIWZ.

4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym
specyfikacją poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i
słownie), uwzględniającej obowiązujący podatek VAT, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
16. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny wyboru ofert
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest:
cena, za realizację całego zamówienia -100 %
Sposób oceny ofert :
an / ab x 100 = ilość punktów
gdzie:
an – najniższa cena ofertowa,
ab – cena oferty badanej,
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po
przecinku.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty -niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech
dni od dnia doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w
ofercie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia, w którym jedynym kryterium
oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
17. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi
telefonicznie Wykonawcę którego oferta została wybrana.( w przypadku nieobecności
oferenta podczas otwarcia ofert).

a) wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
b) wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza
informację, w miejscu publicznie dostępnym - tablica ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego, wskazanej w ust. 1 niniejszej SIWZ oraz na stronie internetowej
www.mpec.brzesko.pl
3.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
- przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania
pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.
4.Termin i miejsce podpisania umowy
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu postępowania, z
uwzględnieniem terminu na złożenie przysługującego wykonawcy zażalenia, chyba
że jedna ze stron poda umotywowane przyczyny niedotrzymania tego terminu lub
wystąpi o jego przedłużenie.
2) W wyjątkowych sytuacjach umowa może zostać podpisana w terminie krótszym niż
5 dni, przy czym informacja ta musi być podana niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy złożyli oferty.
3) W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ust. 1, zamawiający
określi termin i miejsce zawarcia umowy.
4) Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku Nr 2 do
niniejszej SIWZ.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.Zamawiający nie będzie żądać od oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Istotne dla stron postanowienia umowy
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy – załącznik Nr
3 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.
Załączniki
Załącznik Nr 1 Oświadczenie
Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 Wzór umowy
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