SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
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dotycząca postępowania przetargowego nr 148236/2021
na udzielenie zamówienia pn.:

23
6/
2

„Nadzór geotechniczno-hydrogeologiczny w miejscu byłego prowadzenia odzysku odpadów
paleniskowych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów ”
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Postępowanie przetargowe jest zorganizowane w trybie przetargu nieograniczonego przez:

w
an

ie

EPORE S.A.
ul. Środkowa 7
59– 916 Bogatynia

Po

st
ę

po

Postępowanie przetargowe nie jest objęte przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych

EPORE S.A. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7
KRS 0000877868 Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, Wydział IX Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 31 981 500 PLN, NIP 615-17-91-971
Sprawę prowadzi: Marcin Falkowski +48 608074524

„Nadzór geotechniczno-hydrogeologiczny w miejscu byłego prowadzenia odzysku odpadów paleniskowych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia
Turów” – Postępowanie nr 148236/2021

Informacje ogólne
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, które nie jest objęte przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim
nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów EPORE Sp. z o.o., zwanej dalej "Procedurą" oraz
Dobrych Praktyk Zakupowych z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji 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 S.A. w Bogatyni.

Godziny urzędowania: 700 do 1500.
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Konto bankowe: PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec.

Nr konta bankowego: 51 1020 2137 0000 9102 0007 1886.
Strona internetowa: www.epore.pl

Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: oferty@epore.pl w tytule wiadomości proszę wpisać numer
postępowania

w
an

1.9. Znak postępowania: 148236/2021

ie

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

23
6/
2

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców, nr KRS: 0000877868
Kapitał zakładowy: 31 981 500 PLN, w pełni wpłacony,
REGON: 230903528.
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1.1. Adres: ul. Środkowa 7, 59 – 916 Bogatynia.
1.2. NIP: 615 – 17 – 91 – 971
1.3. KRS: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna.

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

po

2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Po

st
ę

2.1. Ofertę wraz z Załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.
2.2. Pozostałe wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazać drogą elektroniczną przed upływem
wskazanego terminu.
2.3. Osoby działające w imieniu Zamawiającego, uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w zakresie udzielania
informacji dotyczących zapisów specyfikacji.
2.3.1. Sprawy ogólne: Marcin Falkowski, T. 608074524, w godzinach 800 - 1400 w dni robocze, @:
marcin.falkowski@epore.pl
2.3.2. Sprawy techniczne: Bogdan Brzozowski, T. 604933990, w godzinach 800 - 1400 w dni robocze, @:
Bogdan.brzozowski@epore.pl
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3. Informacje wstępne
3.1. Użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie.
3.1.1. „Postępowanie" - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
3.1.2. „Specyfikacja"- niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.
3.1.3. „Ustawa" - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.
3.1.4. „Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia
albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
3.1.5. „Zamawiający" - EPORE S.A., ul. Środkowa 7 , 59-916 Bogatynia.
3.1.6. „Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot stanowią usługi.

02
1

4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Nadzór geotechniczno-hydrogeologiczny w miejscu byłego prowadzenia odzysku
odpadów paleniskowych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”.
4.2. Szczegóły zamówienia zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

5. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
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6. Oferty wariantowe
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4.1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ie

7. Termin realizacji Zamówienia

w
an

7.1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy.
7.2. Przewidywany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31/12/2023.

po

8. Opis warunków udziału w Postępowaniu

O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

st
ę

8.1. Posiadają zaplecze logistyczne, potencjał ludzki i techniczny, by realizować przedmiot zamówienia.

Po

8.2. Posiadają wszelkie: uprawnienia, licencje, koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, opisane szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia –
zał. 1 do SWZ
8.3. Dostarczyli wymagane dokumenty.
8.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.5. Posiadają referencje potwierdzające realizację podobnego zakresu prac: nie dotyczy.
8.6. Oferent, który świadczył usługi lub realizował dostawy 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.
9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9.1. Ocena spełniania warunków wymaganych w punkcie 8 będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie
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załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez
Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
9.2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8. Wykonawca dostarczy:
9.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 3 do SWZ.
9.2.2. 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.
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9.2.3. Aktualne zaświadczenie 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,
wystawianych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania wniosków/ofert.
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9.2.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
9.2.5. Potwierdzenie realizacji prac przez Zamawiającego jeśli są wymagane, o których mowa w pkt. 8.6 SWZ.
9.2.6. Dowód wniesienia wadium
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9.2.7. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr Wybrać do
SWZ.

ie

9.2.8. Kopię uprawnień, licencji, koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo
nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, opisane szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia –
zał. 1 do SWZ.

w
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9.2.9. Wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia i ich kwalifikacje w zakresie:
9.2.9.1 geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych – realizacyjne i inwentaryzacyjne.
9.2.9.2 wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii VI lub VII.

po

9.2.10. Wykaz posiadanego wyposażenia technicznego Załącznik nr Wybrać do SWZ.
9.2.11. Kopia polisy OC działalności gospodarczej

st
ę

9.3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:

Po

9.3.1. Wykonawcę, który nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań
koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego.
9.3.2. Wykonawcę, którego upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku, do którego wszczęto
postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, bądź naprawcze.
9.3.3. 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.
9.3.4. Wykonawcę, który z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnione przestępstwa nie dają
rękojmi należytego wykonania zamówienia.
9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w punkcie 9.2. składa oświadczenie, że:
a.
b.

jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji a ni nie ogłoszono upadłości,
ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
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c.

nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

9.5. Dokumenty wymienione w punkcie 9.2. składa się w formie elektronicznej podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji. Wydruki elektroniczne nie wymagające podpisania traktowane będą jak oryginały.
9.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może
odrzucić ofertę, jeżeli:
9.6.1. jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści specyfikacji,
9.6.2. zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu zamówienia,
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9.6.3. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
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9.6.4. Wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści jego
oferty, jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
10. Opis sposobu przygotowania oferty i forma oferty

10.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu
Zamówienia.
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10.2. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia należy przedstawić w dodatkowym załączniku
do formularza oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu oferty.
10.3. Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

ie

10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

w
an

10.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
10.6. Wszystkie strony oferty mają być kolejno ponumerowane.

Po

st
ę

po

10.7. 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). Oferta oraz
wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być w formie elektronicznej, zapisane jako archiwum Zip i
zabezpieczone hasłem. Podobnie oferty przygotowane w sposób tradycyjny powinny być zeskanowane do
jednego pliku PDF, zapisane jako archiwum Zip i zabezpieczone hasłem, które stanowić będzie zabezpieczenie ich
otwarcia przed terminem składania ofert.
10.8. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
10.9. Oferta musi być przygotowana w formie elektronicznej: PDF zapisane w zabezpieczonym archiwum Zip.
10.10. Wymagane przez niniejszą SWZ dokumenty, o ile są sporządzone w języku obcym, powinny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
11. Wymagania dotyczące Wadium
11.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości Kwota wadium zł (słownie: kwota słownie).
11.2. Wadium winno być wniesione, przed terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego w formie:


pieniężnej na rachunek 51 1020 2137 0000 9102 0007 1886
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poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub wekslach z poręczeniem
wekslowym banku.
Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia wadium.

11.3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:



upłynął termin związania z ofertą,
przetarg został unieważniony

11.4. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium, w ciągu 3 dni od zgłoszenia pisemnego wniosku przez Oferenta:



który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty,
którego oferta została uznana za nieważną, a Oferent nie skorzystał z prawa do wniesienia protestu

 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

 zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy Oferenta,
 przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane
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12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
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 odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
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11.5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy:

12.1. Oferta w formacie PDF zapisana w zabezpieczonym hasłem archiwum Zip. Wiadomość email z ofertą w tytule musi
zawierać numer i nazwę postępowania, natomiast w treści zapis „Nie otwierać przed 13-12-2021 r. godz. 23.59”.

ie

12.2. Wiadomość z ofertą przygotowaną jak w pkt. 12.1. należy wysłać na adres: oferty@epore.pl

w
an

12.3. Termin złożenia ofert: 13-12-2021 r. godz. 23.59.

po

12.4. Każdy Oferent wysyła hasło zabezpieczające archiwum Zip z ofertą z chwilą upłynięcia terminu składania ofert, o
którym mowa w pkt. 12.3. Hasło należy przesłać z tego samego adresu co wiadomość z ofertą w formie
odpowiedzi.

st
ę

12.5. Oferty zostaną otwarte przez Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym bez udziału Oferentów. Zamawiający nie
przekazuje Oferentom informacji z otwarcia ofert.

Po

13. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty
13.1. 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.
13.2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki,
modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać złożone w sposób jak o tym stanowi pkt. 12.1.
(odpowiadając na wiadomość z ofertą), w treści wiadomości dodatkowo wpisać „ZMIANA".
13.3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę wysyłając elektronicznie
odpowiednie oświadczenie w ten sam sposób jak o tym stanowi punkt 12.1. (odpowiadając na wiadomość
z ofertą), w treści wiadomości dodatkowo wpisać „WYCOFANIE".
14. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
1.

Cena 100 %.

15. Warunki płatności
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15.1. Warunki i termin płatności zostaną określone w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
15.2. Zapłata nastąpi przelewem bankowym po otrzymaniu bezbłędnie i prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury
wysyłane będą wyłącznie w formie elektronicznej (PDF) na adres @: faktury@epore.pl
15.3. Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru (usługi) lub dowód dostawy.
15.4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
16. Termin związania z ofertą.
16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
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16.2. 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 30
dni.
16.3. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez Zamawiającego
wykluczony z postępowania.
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17. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia

17.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji oraz załączników.
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.

ie

17.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące SWZ należy kierować na adres e-mail wskazany w punkcie 2.3.1. SWZ.

w
an

17.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego Specyfikacji, Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej Zamawiającego (https://www.epore.pl/ukAJW), na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu.
Wyjaśnienia SWZ są wiążące dla Wykonawców.

po

17.4. W przypadku przedłużenia terminu składa ofert, informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego, na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu.

st
ę

17.5. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Wykonawcom na równych zasadach.

Po

17.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert
zmienić treść SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na
której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu. Zmiana SWZ jest wiążąca dla Wykonawców
17.7. SWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego
(https://www.epore.pl/ukAJW).
17.8. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby niż uprawnione do
kontaktowania się z Wykonawcami.
17.9. Wszelkie zmiany i uwagi złożone wraz z ofertą będą traktowane informacyjnie i nie są wiążące dla Zamawiającego.
17.10. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców.
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
18.1. Warunkiem zakończenia postępowania przetargowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganych zgód
odpowiednich organów Spółki Zamawiającego. (Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do
przeprowadzenia postępowania, dlatego poczynione uzgodnienia nie stanowią Umowy przedwstępnej).
Strona 7 z 8

„Nadzór geotechniczno-hydrogeologiczny w miejscu byłego prowadzenia odzysku odpadów paleniskowych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia
Turów” – Postępowanie nr 148236/2021

18.2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
19. Istotne dla Stron postanowienia w sprawie zamówienia zostały zawarte w projekcie Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 5 do SWZ.
20. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy
20.1. 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.

02
1

20.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w
części lub w całości bez podania przyczyn.

23
6/
2

20.3. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia licytacji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 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.

14
8

20.4. 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.

w
an

ie

20.5. 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.
gromadzenia

oraz

przetwarzania

danych

osobowych

po

20.6. Ogólne
informacje
dotyczące
(http://www.epore.pl/pl/rodo/).

st
ę

20.7. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów na świadczenie usługi z większą liczbą Wykonawców.

Po

20.8. 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.
20.9. W zakresie nieuregulowanym w SWZ stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.
Załączniki:
Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Zał. 2 - Formularz ofertowy
Zał. 3 - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Zał. 5 - Projekt zapisów w Umowie
Zał. 6 - Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej
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