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Numer telefonu.: 22 592 21 45
Adres strony internetowej: www.ibb.waw.pl
Adres poczty elektronicznej: secretariate@ibb.waw.pl
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1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami pzp w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
pzp.
2. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46
pzp.
3. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy pzp.
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1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
@E

F

n 6

7n

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do 4 węzłów cieplnych zlokalizowanych
w budynkach Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk mieszczących się przy
ul. Pawińskiego 5a w Warszawie obejmująca przesył, dystrybucję i sprzedaż energii cieplnej, przez
okres 12 miesięcy. Węzły cieplne znajdują się w budynkach A, C, D i F. Węzły w budynkach A, C i F
są węzłami trójfunkcyjnymi (centralne ogrzewanie, centralna ciepła woda i ciepło technologiczne),
węzeł w budynku D jest jednofunkcyjny (centralne ogrzewanie). Parametry zamawianej energii
cieplnej dla poszczególnych węzłów:

Węzeł:

Symbol
Moc zamówiona na
grupy
potrzeby CO – NCO
taryfowej z
taryfy
[MW]
Wykonawcy

Moc zamówiona Moc zamówiona
na potrzeby
na potrzeby CT
C.W.U
NCT
[MW]
NCW

MAX

NCW

Razem MC
NCO + NCW ŚR + NCT

[MW]

[MW]

ŚR

Budynek A

0,150

0,145

0,0725

0,150

0,3725

Budynek C

0,160

0,188

0,094

0,200

0,454

Budynek D

0,115

-

-

-

0,115

Budynek F

0,128

0,072

0,036

0,160

0,324

* - .0
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Prognozowane zużycie energii cieplnej w okresie 12 miesięcy – zamawiający zastrzega, że
prognozowane zużycie energii cieplnej nie jest deklaracją jej zakupu od dostawcy w takiej ilości, a
służy jedynie do analizy składowej ceny. Zamawiający zakupi ilość energii cieplnej zgodnie z
faktycznym zużyciem odczytanym z liczników ciepła w węzłach.
Węzeł:

Prognozowane zużycie ciepła przez 12 msc [GJ]

Budynek A

1659

Budynek C

2686

Budynek D

799

Budynek F

1387

RAZEM:

C=E
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Węzły cieplne są własnością odbiorcy. Układy pomiarowo-rozliczeniowe mierzące całkowite ciepło
dostarczane do węzłów cieplnych są własnością Veolia Energia Warszawa S.A. Temperatura
obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem technicznym i mocą zamówioną:
70/50°C.
Budynki zostały wybudowane w latach 1992-1998 w technologii tradycyjnej, murowanej,
są podpiwniczone i ocieplone. W 2015 r. w budynkach została przeprowadzona termomodernizacja
(wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji centralnej ciepłej wody
z doposażeniem w instalację solarną, modernizacja węzłów cieplnych, ocieplenie budynków).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

& *.I )"$'

I - .,)I

I 0

Zamówienie należy wykonać w terminie: od dnia 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. lub do
wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności, co nastąpi
wcześniej.
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą spełnienie warunków w
zakresie:
a)
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Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną i ważną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z pózn. zm.) (dalej: „ 5 n 6 ty n ”).
b) syt
n
n
n ns 5
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy, składanych zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ.
c)
n > t n n
8 5
5
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy, składanych zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, jednakże w tej sytuacji wymóg dotyczący
posiadania koncesji musi zostać spełniony przez każdego z Wykonawców.
4. W sytuacji określonej w ust. 3 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dokumentów
złożonych przez Wykonawcę metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.
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1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
a) nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1) pzp.
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
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1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) wraz z ofertą:
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;
− aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
− informację Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego – załącznik nr 3;
− aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS);
− aktualną i ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o Prawo Energetyczne;
− w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie – stosowne pełnomocnictwo;
− w przypadku, gdy osobą podpisującą ofertę jest osoba niewymieniona w aktualnym odpisie z
właściwego rejestru – stosowne pełnomocnictwo.
b) po otwarciu ofert
− oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 11 pzp - w terminie E n od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (załącznik nr 5).
2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
a) dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodność z oryginałem";
b) oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
d) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Strona | 4
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1. Zasady i formy przekazywania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji:
a) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w pzp, prowadzi
się z zachowaniem formy pisemnej.
b) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, które nie wymagają zachowania
formy pisemnej, Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać również
6:
t n n:B
n
s 5 : 6 7
ny n st n
!I)- Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania ww. pism.
c) W sytuacji określonej w lit b), gdy porozumiewanie się drogą elektroniczną jest z jakiś względów
niemożliwe, Zamawiający dopuszcza komunikacje za pomocą faksu, na numer podany na stronie
1 SIWZ.
d) W przypadku, gdy przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty
w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich
przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Albert Mądry
Piotr Sękalski
Katarzyna Król
w godz. 800 - 1600.
b) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną są:
Patrycja Jabłońska
Magdalena Szelling
w godzinach 800 - 1600
tel. 22 592 21 45
fax. 22 592 21 90
3. Wyjaśnienie treści SIWZ:
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt b i c.
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego (pkt X SIWZ) terminu składania ofert lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
c) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
w pkt X, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
bez rozpoznania.
d) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na
stronie internetowej: http://www.ibb.waw.pl/pl/przetargi.
e) Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.
4. Modyfikacja treści SIWZ:
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a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ.
b) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczone zostaną na stronie internetowej: http://www.ibb.waw.pl/pl/przetargi.
c) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy
składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.
d) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
e) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w
art. 12a ust. 1 lub 2 pzp.
f) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej: http://www.ibb.waw.pl/pl/przetargi.

GIII

& *.I -)IM-

I '# *&M0

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.
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1. Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
c) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
d) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
e) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści SIWZ.
f) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej ofertę.
h) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
Strona | 6

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne):
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi,
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących
wspólnie należy załączyć do oferty.
c) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
e) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w lit. a), została wybrana, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
3. Sposób zaadresowania oferty:
a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.
b) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres
podany w punkcie 1 SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w
sposób następujący:
1'
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c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
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1. Oferty należy składać do dnia: ?
., do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego:
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
Pokój nr 45
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
=
4. Oferty zostaną otwarte w dniu ? .
B 6
w siedzibie Zamawiającego:
Instyt t
y
s
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F C) s 5
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1. Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014
r., poz. 915).
2. Budynki Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (budynki murowane, ocieplone,
podpiwniczone).
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3. Zamówienie obejmuje dostarczenie energii cieplnej przez okres 12 miesięcy do 4 węzłów cieplnych
zlokalizowanych w budynkach IBB PAN zgodnie z mocą zamówioną zestawioną poniżej:
Węzeł:

Moc zamówiona
na potrzeby CO –
NCO
[MW]

Moc zamówiona Moc zamówiona
na potrzeby C.W.U na potrzeby CT
NCT
[MW]
[MW]
NCW

MAX

NCW

Razem MC
NCO + NCW ŚR + NCT
[MW]

ŚR

Budynek A

0,150

0,145

0,0725

0,150

0,3725

Budynek C

0,160

0,188

0,094

0,200

0,454

Budynek D

0,115

-

0,115

Budynek F

0,128

0,160

0,324

0,072

0,036

* - .0

B C==

4. Prognozowane zużycie energii cieplnej w okresie 12 miesięcy – zamawiający zastrzega, że
prognozowane zużycie energii cieplnej nie jest deklaracją jej zakupu od dostawcy w takiej ilości, a
służy jedynie do analizy składowej ceny. Zamawiający zakupi ilość energii cieplnej zgodnie z
faktycznym zużyciem odczytanym z liczników ciepła w węzłach.
Węzeł:

Prognozowane zużycie ciepła przez 12 msc [GJ]

Budynek A

1659

Budynek C

2686

Budynek D

799

Budynek F

1387

RAZEM:

C=E

5. Wykonawca w oparciu o dostarczone w SIWZ informacje na temat przedmiotu zamówienia sporządza
kalkulację ceny ofertowej i podaje cenę ofertową brutto w złotych polskich (PLN), w tym cenę
ofertową netto i należny podatek VAT za wykonanie zamówienia zgodnie z formularzem oferty,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
9. Prognozowane zużycie energii cieplnej w okresie obowiązywania umowy, podane w SIWZ ma jedynie
charakter orientacyjny, służące do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii cieplnej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej
ilości energii cieplnej.
10. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych
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Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w SIWZ.
Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
11. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium
najniższej ceny.
12. Punkty będą liczone według wzoru:
I T / nU

3V

7 t

gdzie:
IP – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku);
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert;
Co – cena brutto oferty ocenianej.
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1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego: http://www.ibb.waw.pl/przetargi.
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie:
a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
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b) nie krótszym niż 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8.
c) w przypadku, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed
upływem ww. terminów.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych w Umowie.
11. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów
kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze
strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.
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Istotne dla stron postanowienia zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
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Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI pzp „Środki ochrony prawnej".
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1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne.
3. Załącznik nr 3 - informacja wykonawcy o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego.
4. Załącznik nr 4 - wzór umowy.
5. Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
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