„EPORE” Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
dotycząca postępowania przetargowego nr 42/2014 na udzielenie zamówienia pn.:

„Transportu popiołów lotnych z lokalizacji Nowe Czarnowo
na lata 2015-2016"

Postępowanie przetargowe jest zorganizowane
w trybie przetargu nieograniczonego
przez:

„EPORE” Spółka z o.o.
ul. Środkowa 7
59– 916 Bogatynia
Postępowanie przetargowe nie jest objęte przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych

EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7
KRS 0000112935 Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, Wydział IX Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 31 981 500 PLN, NIP 615-17-91-971
Sprawę prowadzi: Remigiusz Markowski, tel. 75 772 36 25

Transport popiołów lotnych z lokalizacji Nowe Czarnowo na lata 2015-2016 – Postępowanie 42/2014

Informacje ogólne
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, które nie jest objęte
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
wewnętrzne EPORE Sp. z o.o.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być
wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu objęte są poufnością i nie
mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.
1. Nazwa Zamawiającego: EPORE Sp. z o.o. w Bogatyni.
1.1. Adres: ul. Środkowa 7, 59 – 916 Bogatynia.
1.2. NIP: 615 – 17 – 91 – 971
1.3. KRS: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna.
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców, nr KRS: 0000112935
Kapitał zakładowy: 31 981 500 PLN, w pełni wpłacony,
REGON: 230903528.
1.4. Godziny urzędowania: 700 do 1500.
1.5. Konto bankowe: PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec.
1.6. Nr konta bankowego: 51 1020 2137 0000 9102 0007 1886.
1.7. Strona internetowa: www.epore.pl
1.8. Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: EPORE Spółka z o.o., ul. Środkowa 7,
59-916 Bogatynia.
1.9. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 75 772 36 02.
1.10. Znak postępowania: 42/2014
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1.1. Ofertę wraz z Załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
1.2. Pozostałe wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane pisemnie za
pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną pod warunkiem dostarczenia ich przed upływem
wskazanego terminu i pod warunkiem ich czytelności i zgodności z oryginałem.
1.3. Osoby działające w imieniu Zamawiającego, uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w
zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów specyfikacji.
1. Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski, tel.: +48757723625, +48604137769, w godzinach
800 - 1400 w dni robocze, e-mail: remigiusz.markowski@epore.pl
2. Sprawy techniczne: Magdalena Władyczka, tel.: +48 913165928 w godzinach
800 - 1400 w dni robocze, e-mail: magdalena.wladyczka@epore.pl
2. Informacje wstępne
Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:
1. „Postępowanie" - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
2. „Specyfikacja"- niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
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3.
4.
5.
6.

„Ustawa" - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.
„Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
„Zamawiający" - „EPORE” Spółka z o.o., ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia.
„Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot stanowi
usługa transportowa.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu popiołu lotnego z Elektrowni
Dolna Odra w Nowym Czarnowie k. Szczecina, woj. Zachodniopomorskie do wskazanych
lokalizacji, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.
3.2. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy ładunków powrotnych.
3.3. Zaproponowana w ofercie stawka za transport do wskazanej lokalizacji w Załączniku nr 1 do
SIWZ musi zawierać wszelkie składniki, zarówno stałe i zmienne, oraz podatki i opłaty (w tym
opłaty drogowe). Stawka podana jest w złotych polskich za 1 Mg przewiezionego do danej
lokalizacji popiołu i nie może być uzależniona od ilości przewożonego ładunku. Wyjątkiem są
lokalizacje, przy których zaznaczono orientacyjny tonaż przewożonego ładunku, gdzie należy
podać stawkę za fracht.
3.4. Do podanych stawek w Załączniku nr 1 w Tabeli nr 2 do SIWZ doliczone zostaną opłaty
drogowe w przypadku realizacji przewozów popiołów po drogach, na których takie opłaty
będą wymagane.
3.5. Stawki przewozowe w Tabeli nr 1 podzielone są na dwa warianty/dwie kolumny:
I wariant/kolumna – Stawka zł netto / Mg bez objazdu w m. Gryfino, przejazd w Gryfinie
(ul. Pomorska) na dotychczasowych warunkach ruchu drogowego.
II wariant/kolumna - Stawka zł netto / Mg z objazdem. Objazd dotyczy m. Gryfino
(zamknięta ul. Pomorska). Stawki z tej kolumny będą obowiązywały
tylko do tych miejscowości, do których wyłączenie ul. Pomorskiej w
Gryfinie spowoduje objazd i zwiększenie ilości kilometrów do
wskazanego przez Zamawiającego Odbiorcy popiołów. Stawki z tej
kolumny będą obowiązywały tylko do czasu zniesienia objazdu
i przywrócenia dotychczasowych warunków ruchu drogowego w
m. Gryfino.
3.6. Stawki obowiązują od 01.01.2015 do 31.12.2016.
3.7. Transport popiołu lotnego odbywał się będzie przy zastosowaniu silonaczep (autocystern)
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich i wyposażonych we własną sprężarkę.
Minimalna dzienna zdolność przewozowa wynosi 500 Mg/dobę
3.8. Rozliczanie usług transportu następować będzie w oparciu o potwierdzone przez klientów
dowody dostawy (kwity wagowe), których kopie będą każdorazowo załączane do faktur
wystawianych za wykonane usługi.
3.9. Szczegóły zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 SIWZ.
4. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin realizacji Zamówienia
6.1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Zamówienia: od dnia 01.01.2015 r.
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6.2. Przewidywany termin zakończenia realizacji przedmiotu Zamówienia 31.12.2016 r.
7. Opis warunków udziału w Postępowaniu
7.1. O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają niezbędny tabor w ilości nie mniejszej niż siedem zestawów samochodowych
(ciągnik siodłowy + silonaczepa), zaplecze logistyczne i potencjał techniczny, by realizować
przedmiot zamówienia – min. 7 zestawów w dyspozycji Zamawiającego 24/7 przez cały
okres realizacji zamówienia
2. Posiadają wszelkie: uprawnienia, licencje, koncesje do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają doświadczenie w transporcie materiałów sypkich minimum 3 lata potwierdzone
referencjami z podaniem wolumenu (Załącznik nr 6 SIWZ). Doświadczenie w transporcie
popiołów lotnych będzie dodatkowym atutem.
4. Dostarczyli wszystkie wymagane dokumenty.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Oferent, który świadczył usługi na rzecz Zamawiającego w okresie ostatnich 3 lat
zobowiązany jest do dostarczenia referencji od Zamawiającego – brak referencji od
Zamawiającego będzie podstawą do wykluczenia Oferenta z postępowania.
8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.1. Ocena spełniania warunków wymaganych w punkcie 7.1 będzie dokonywana metodą
spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy
nie spełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni
z postępowania.
8.2. Dla potwierdzenia/spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1
Wykonawca dostarczy:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. 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, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Oświadczenie, że w stosunku do w/w firmy nie zostało wszczęte lub nie toczy się
postępowanie układowe, upadłościowe lub nastąpiło otwarcie likwidacji.
5. Kopię licencji na świadczenie usług transportowych.
6. Kopię polisy posiadanego ubezpieczenia OC prowadzonej działalności.
7. Referencje Zamawiającego jeśli są wymagane.
8.3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:
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1. Wykonawcę, który nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych
wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego.
2. Wykonawcę, którego upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku, do którego
wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, bądź naprawcze.
3. Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
4. Wykonawcę, który z uwagi na prowadzone przeciwko niemu postępowania o popełnione
przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.
8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2 składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.5. Dokumenty wymienione w punkcie 8.2 składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
8.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
8.6.1. Jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści specyfikacji,
8.6.2. Zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu zamówienia,
8.6.3. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub
nie zaproszonego do składania ofert,
8.6.4. Wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub
rachunkowej w treści jego oferty,
8.6.5. Jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
9. Opis sposobu przygotowania oferty i forma oferty
9.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących
przedmiotu Zamówienia o raz zawierać wszystkie wyszczególnione pozycje.
9.2. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia należy przedstawić w
dodatkowym załączniku do formularza oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu
oferty.
9.3. Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ (wszystkie pola Tabeli nr 1 i 2 winny być wypełnione dla kompletności oferty).
Brak stawki za przewiezienie 1 Mg popiołu lotnego na którymkolwiek kierunku lub przedziale
kilometrowym traktowane będzie jak oferta częściowa.
9.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
9.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9.6. Wszystkie strony oferty mają być kolejno ponumerowane.
9.7. Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę musi
być podpisany przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z
zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy
organ rejestrowy, (np. Krajowy Rejestr Sądowy). Wszystkie dokumenty załączone do oferty
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winny być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez osoby uprawnione do reprezentacji.
9.8. Poświadczenie za zgodność oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu daty i klauzuli
„za zgodność z oryginałem" oraz podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
lub należycie umocowanej.
9.9.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i czytelnie.

9.10. Oferta musi być przygotowana w formie papierowej: 1 egz. oryginał.
9.11. Wymagane przez niniejszą SIWZ dokumenty, o ile są sporządzone w języku obcym, powinny
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
10.1. Oferta powinna być umieszczona w kopercie, koperta musi być zamknięta, zabezpieczona
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu
otwarcia. Koperta musi być oznakowana w sposób następujący:
( Pieczątka
Nazwa i adres Wykonawcy)

„EPORE” Sp. z o.o.
ul. Środkowa 7
59-916 Bogatynia
Oferta na: „Usługa transportu popiołu lotnego z Elektrowni Dolna Odra”.
Nr postępowania: 42/2012
ZAMÓWIENIE NIEPUBLICZNE
Nie otwierać przed 09-12-2014 godz. 11:00
10.2. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – „EPORE” Sp. z o.o., ul. Środkowa 7; 59 –
916 Bogatynia lub przesłać na wyżej wymieniony adres.
10.3. Termin złożenia ofert: 09.12.2014 r. godz. 11.00.
10.4. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zwrotu ofert (bez zapoznania się z ich
z treścią) do Wykonawcy, które zostaną złożone po terminie.
10.5. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym.
10.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość obecności Wykonawców podczas otwarcia kopert
z ofertami.
11. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty
11.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty
zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać
złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi pkt. 10.1, dodatkowo oznaczonym wyrazem
„ZMIANA".
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11.3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając
odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi punkt 10.1. dodatkowo
oznaczonym napisem „WYCOFANIE".
12. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Kryteria wyboru oferty - maksymalna ilość punktów 100.
1. Stawki przewozowe - waga kryterium 80 punktów.
2. Zdolności przewozowe – waga kryterium 15 punktów,
Tabor samochodowy (ilość autocystern) przeznaczony do realizacji umowy (dyspozycyjność
24 godziny w ciągu 7 dni w tygodniu),
 7 autocystern = 0 pkt
 8 - 14 autocystern = 1 pkt
 15 – 29 autocystern = 7,5 pkt
 30 i więcej autocystern = 15 punktów.
3. Referencje waga kryterium 5 punktów.
Referencje wraz udokumentowanym przewiezieniem materiałów sypkich w skali jednego roku
w ilości:
 do 100 tyś Mg = 1 pkt
 do 200 tyś Mg = 3 pkt
 pow. 200 tyś Mg = 5 pkt
4. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty, gdyż zostały
złożone Oferty o takich samych warunkach, Komisja Przetargowa może wezwać
Wykonawców, którzy złożyli takie oferty do złożenia ofert dodatkowych.
13. Warunki płatności
13.1. Warunki i termin płatności zostaną określone w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr
3 do SIWZ.
13.2. Zapłata nastąpi przelewem bankowym po otrzymaniu bezbłędnie i prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz z załącznikami (prawidłowo potwierdzone kopie dokumentów dostawy).
13.3. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowo wykonana usługa transportu zlecona przez
Zamawiającego.
13.4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
14. Termin związania z ofertą.
14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
Ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 5 dni roboczych przed upływem
terminu związania Ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 15 dni.
14.3. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez
Zamawiającego wykluczony z postępowania.
15. Opis
sposobu
udzielania
Warunków Zamówienia

wyjaśnień

dotyczących

Specyfikacji

Istotnych
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15.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji.
Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie
Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem
składania ofert.
15.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące SIWZ należy kierować pisemnie na adres
Zamawiającego pocztą, faksem na nr wskazany w punkcie 1.9, e-mail na adres wskazany w
punkcie 1.3 SIWZ.
15.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego Specyfikacji, Zamawiający zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego www.epore.pl, na której opublikowano
Ogłoszenie o postępowaniu. Wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla Wykonawców.
15.4. W przypadku przedłużenia terminu składa ofert, informacja będzie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego, na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu.
15.5. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Wykonawcom na równych
zasadach.
15.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu
składania Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej, na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu.
Zmiana SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców
15.7. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez
Zamawiającego.
15.8. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby niż
uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
15.9. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców.
16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
16.1. Warunkiem zakończenia postępowania przetargowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie
wymaganej zgody odpowiednich organów Spółki Zamawiającego. (Komisja przetargowa
upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego poczynione
uzgodnienia nie stanowią Umowy przedwstępnej).
16.2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty.
17. Istotne dla Stron postanowienia w sprawie zamówienia zostały zawarte w projekcie
Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
18. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy
18.1. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie
koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
względem Zamawiającego.
18.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od
niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn.
18.3. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zastrzega
sobie prawo przeprowadzenia licytacji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2
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oferty nie podlegające odrzuceniu, lub negocjacji handlowych. Parametrem licytowanym w
aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy. W ofercie
prosimy podać dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie aukcji elektronicznej: imię
i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
18.4. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem
danego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą
być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie
za zgodną wolą stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje
dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy)
PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania
kapitałowego.
18.5. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania Oferty zastrzec, że nie mogą być
ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny
zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na
piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
ogólnie udostępnione.
18.6. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów na świadczenie usług transportowych w większą
liczbą Wykonawców.
18.7. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od
zawarcia umowy, Komisja Przetargowa może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia
umowy z więcej niż jednym oferentem.
18.8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.
19. Załączniki:
Zał. 1 - Formularz ofertowy
Zał. 2 - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 - Projekt zapisów w Umowie
Zał. 4 - Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej
Zał. 5 - Potwierdzenie oferty złożonej na Aukcji Elektronicznej
Zał. 6 - Zestawienie zrealizowanych przewozów materiałów sypkich
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