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Załącznik nr 7 do SIWZ – Postępowanie nr 47339/2019

ZAPISY DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
1. Zamawiający po dokonaniu oceny oferty w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie
aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Parametrem
licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.
2. Parametrami licytowanymi w aukcji będzie cena jednostkowa netto w zł (bez VAT) za:
Usługa ochrony Oddział Żarska Wieś - ryczałt miesięczny w miesiącach styczeń - luty – cena/miesiąc - waga 95%
Usługa ochrony Oddział Żarska Wieś - ryczałt miesięczny w miesiącach marzec - grudzień – cena/miesiąc - waga
95%
3. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców w tym wymagania techniczne.
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Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas Trwania Aukcji Elektronicznej wynosić będzie 20 minut.
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Wykonawca podczas aukcji elektronicznej składa ofertę cenową za:
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Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi w chwili upływu Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej pod
warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. Jeśli w ciągu ostatnich 5
minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta w takim przypadku aukcja zostanie
automatycznie przedłużona od momentu złożenia nowej oferty o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca
rozpoczętą minutę, o ile nie padnie kolejna, przedłużająca ją oferta.

Usługa ochrony Oddział Żarska Wieś - ryczałt miesięczny w miesiącach styczeń - luty
Usługa ochrony Oddział Żarska Wieś - ryczałt miesięczny w miesiącach marzec - grudzień
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Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
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Po zalogowaniu się za pośrednictwem strony internetowej http://swpp.gkpge.pl do systemu aukcyjnego przy
użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert.
W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej.
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Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Aukcja elektroniczna
odbywać się będzie według reguły zniżkowej aukcji angielskiej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie
przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona niższa od aktualnie najwyższej oferty. Wykonawca nie będzie miał
możliwości obniżenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej. W trakcie aukcji elektronicznej
system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcą informacje o pozycji złożonych przez nich oferty, liczbie także
cenach złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji
umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Złożenie najkorzystniejszej oferty w aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem oferty. Zamawiający
wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferował w aukcji taką cenę, które po uwzględnieniu pozostałej oceny
wynikającej z kryteriów daje najkorzystniejszy bilans oceny oferty Wykonawcy (zgodnie z SIWZ), pod warunkiem, że
w terminie do końca dnia w którym została zakończona aukcja, doręczy faksem lub e-mail (skan) pisemne
potwierdzenie ostatecznej ceny oferty złożonej w trakcie aukcji.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta w wyniku przeprowadzonej aukcji będzie najkorzystniejsza, nie złoży w terminie
potwierdzenia oferty, przekazującemu przysługuje uprawnienie wystąpienia do następnego w rankingu Wykonawcy
o dostarczenie potwierdzenia ceny oferty w terminie 2 dni od zawiadomienia.
Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymują drogą
elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu oferty instrukcje oferty systemu aukcyjnego w postaci
„Podręcznika Uczestnika Systemu Aukcyjnego” oraz login i hasło umożliwiające się załogowanie do systemu.
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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ
„PODRĘCZNIKA UCZESTNIKA SYSTEMU AUKCYJNEGO”.
Udział w aukcji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące wymagania
techniczne:
1) Komputer klasy PC Pentium z systemem Microsoft Windows,
2) Szerokopasmowy dostęp do Internetu (np. DSL, Neostrada),
3) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej lub Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5
lub nowszej,
4) Włączona obsługa skryptów skryptów i cookies (domyślnie).
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Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia aukcji elektronicznej w każdym czasie bez podawania przyczyn.
Wykonawcy nie przysługuje dochodzenie odszkodowania z tego tytułu.
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W przypadku awarii systemu aukcyjnego Zamawiający ma prawo wstrzymać aukcję.
Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców
zaproszonych do udziału w aukcji na adresy e-mail podany w formularzu oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji elektronicznej.

O zmianie zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy Wykonawcy zaproszeni do udziału aukcji.
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W przypadku złożenia 1 (jednej) oferty nie podlegającej odrzuceniu Zamawiający zrezygnuje z zastosowania aukcji
elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
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