„Dostawa taśm przenośnikowych i płyt poliuretanowych” – Postępowanie nr 148506/2022

Załącznik nr 8 do SWZ
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 niepodlegające odrzuceniu. Parametrem
licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.
2. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena jednostkowa netto w zł (bez VAT) za mb każdej taśmy dla
Zadania 1 oraz cena jednostkowa netto w zł (bez VAT) każdej płyty poliretanowej dla Zadania 2. Oceniana
będzie łączna wartość netto każdego zadania. Waga – cena 100%.
3. Sposób logowania, prowadzenia aukcji elektronicznej oraz wymagania techniczne urządzeń informatycznych
zostały opisane w podręczniku „Wykonawca - Instrukcja użytkowników końcowych”.
4. Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią podręcznika
„Wykonawca - Instrukcja użytkowników końcowych”. Podręcznik dostępny pod adresem:
http://www.epore.pl/wp-content/uploads/2019/04/Wykonawcy_Instrukcja_użytkowników_końcowych_SWPP2.pdf
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Po zalogowaniu do Systemu Zakupowego GK PGE za pośrednictwem strony internetowej
https://oneplace.marketplanet.pl Wykonawca uzyskuje dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W
czasie trwania aukcji Wykonawca składa oferty w postaci elektronicznej. W przypadku postępowań publicznych
postąpienie pod rygorem nieważności składa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego
weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, ważnego na czas przeprowadzenia aukcji.
Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający
poinformuje Wykonawców o:
6.1. pozycji złożonych przez nich Ofert i otrzymanej punktacji,
6.2. stronie internetowej, na której odbędzie się aukcja,
6.3. minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,
6.4. terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
6.5. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,
6.6. sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert.
Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta
zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie
będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji
złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu
zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji
elektronicznej. Bieg terminu związania oferta nie ulega zmianie;
Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia
i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną.
Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej:
11.1. aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie nie mniej niż 20
min.
11.2. zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji
elektronicznej - pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie;
11.3. jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta (zgłoszone
nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona - o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca
rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie;
11.4. cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania
Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu.
Postąpienie zostanie wskazane jako pochodna od najkorzystniejszej ceny jednostkowej netto, przy czym
minimalna wartość postąpienia nie może być mniejsza niż 0,2%, maksymalna zaś nie wyższa jak 2%. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy awaria Systemu Zakupowego GK PGE spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej,
Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy, po usunięciu
awarii z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. Niezwłocznie po usunięciu awarii
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Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji
na adres e-mail podany w formularzu oferty. Minimalny czas wznowienia wynosić będzie 5 minut z dopełnieniem
do pełnych minut.
14. Po zamknięciu aukcji Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny Ofert określone
w Ogłoszeniu o Zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej. Wykonawcy zobowiązani będą
do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia ceny złożonej w trakcie aukcji.

Strona 2 z 2

