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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego dwustopniowego
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
Opoczno, dnia 09.10.2015 roku

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5C 26-300 Opoczno tel. (44) 736 11
98 fax: (44) 736 13 73 strona internetowa: http://www.zecopoczno.pl
KRS: 0000389746 NIP: 7681832514 REGON 101271525
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji (dwustopniowy) przeprowadzony jest
zgodnie z wewnętrznym regulaminem Zamawiającego udzielania zamówień na usługi i
roboty lub dostawy. Zamawiający ma prawo zaproszenia wykonawców, którzy złożyli zgodne
ze SIWZ i poprawne pod względem formalnym oferty do negocjacji złożonej oferty w zakresie
ceny.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Modernizacja instalacji
odpylania spalin z dwóch kotłów WR-10 wraz z zabudowanymi ekonomizerami”.
Zakres zamówienia obejmuje:
1.Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z niezbędnymi
zezwoleniami i pozwoleniami obejmującej
a) roboty rozbiórkowe w niezbędnym zakresie istniejącej instalacji odpylającej
-I wariant-roboty wykonują pracownicy Oferenta,
-II wariant-roboty wykonują pracownicy Zamawiającego,
b) budowę i montaż instalacji odpylania spalin dla dwóch kotłów WR-10
wg zaproponowanej w przetargu technologii, spełniający wymagany poziom
odpylania przy zachowaniu wydajności maksymalnej trwałej.
2.Wykonanie w oparciu o sporządzoną i zatwierdzoną dokumentację projektową robót
budowlano-montażowych.
3.Rozruch urządzeń i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi.
4.Wykonanie pomiarów emisji pyłów.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmować:
-wykonanie dokumentacji technicznej do 31.12. 2015 roku,
-zamontowanie instalacji na dwóch kotłach WR-10 wraz z ekonomizerami – od 01maja do
dnia 30 września 2016 roku,
-wykonanie pomiarów emisji pyłów do dnia 30.11.2016 roku.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki
udziału w postępowaniu, tj.:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat,
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi, których
przedmiotem było zaprojektowanie, budowa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji

instalacji odpylania spalin zamontowanej na kotle o minimalnej mocy termicznej 5 MW t,.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
W zakresie potencjału technicznego zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy
załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem
sposobu reprezentacji:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,– wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,
4) dowód wpłaty wadium,
5) formularze –załączniki 1-6.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5C , 26-300 Opoczno. Pisma
można również składać osobiście w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7:00 – 15:00 lub przesyłać
faksem na numer +48 (44) 7361373.
4.Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw.
5. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z
treścią pisma chyba, że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w
pkt. 5 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
7. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia lub procedurą należy porozumiewać

się z Mirosławem Kresińskim – kierownikiem działu technicznego– od poniedziałku do
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, godzinach 7:00 – 15:00.
Pytania zadane w innej formie niż pisemnie bądź faksem, jak również pytania zadawane
po upływie terminu. Specyfikacji, nie będą traktowane jak wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji, a Zamawiający nie będzie zobowiązany do udzielenia na nie odpowiedzi.
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1.Wykonawca jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej w trakcie przygotowywania
oferty.
2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym lub przesłanym faksem
wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później
jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie,
przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz
umieści taką informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3.Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ w przypadku, gdyby liczba wniosków o wyjaśnienie treści
Specyfikacji była znaczna, a rozbieżności w rozumieniu treści SIWZ istotne. W razie
uznania zwołania zebrania za zasadne Zamawiający powiadomi o jego czasie i miejscu
tych wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. Po zakończeniu zebrania
Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na nie,
bez wskazywania źródeł zapytań. Informacja z zebrania zostanie doręczona niezwłocznie
wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także
udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy:
 zwrócili się do Zamawiającego pisemnie o przekazanie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia lub,
 uczestniczyli w wizji lokalnej lub,
 zwrócili się pisemnie o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
a także zamieści ją na swojej stronie internetowej.

5.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie
internetowej.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1.Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3.Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone
do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
4.Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6.Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
7.Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty powinna być podpisana lub
parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp.,
powinny być parafowane przez wykonawcę.
8.Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron.
9.Sporządzając ofertę należy skorzystać ze wzoru Formularza oferty stanowiącego
Załącznik nr 1 w celu uniknięcia błędów przy składaniu ofert.
10.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
12.Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13.Na ofertę składają się:
 Krótki opis proponowanej technologii zawierający co najmniej:
- zestawienie głównych urządzeń,
- schemat urządzeń filtrujących,
- krótki opis działania,
- typ materiałów użytych do wykonania elementów filtracyjnych,
- powierzchnię elementów filtrujących,
- opis zachowania się instalacji w trakcie rozruchu i pod obciążeniem częściowy
(w tym wpływ na trwałość urządzeń i emisję pyłu do środowiska),

 Formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1,
 Formularz Kosztów Eksploatacji – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.5,
 Wykaz gwarancji – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2,
 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
– wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3,
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4,
 Informacje o osobach wyznaczonych do wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5,
 Wykaz wykonanych przez wykonawcę robót wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6,
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Opocznie przy ul. Przemysłowej
5C, w sekretariacie, w terminie do dnia 28.10.2015 roku do godziny 10.00. Sekretariat
pracuje od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
2.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane
następującymi słowami:
Oferta w postępowaniu na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
„Modernizacja instalacji odpylania spalin z kotłów”
Nie otwierać przed dniem : 28.10.2015 roku godz.11:00 .
3.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
bez otwierania zwrócona wykonawcy.
4.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wyprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak
oferta, przy czym na kopercie należy dodatkowo umieścić wyraźny napis „ZMIANA”.
Koperty oznaczone wyrazem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. Zamawiający odeśle je wykonawcom
niezwłocznie po zakończeniu procedury otwarcia i oceny pozostałych ofert.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej w Opocznie,
w dniu 28.10.2015 roku o godzinie 11:00.
2.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje
dotyczące Ceny ofertowej, kosztów eksploatacji – media oraz kosztów eksploatacji –
Eksploatacyjne Elementy Filtracyjne .
3.Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2.Ceną oferty jest kwota wymieniona w ofercie sporządzonej w oparciu o „Formularz oferty”.
3.Podatek VAT będzie naliczany w wysokości zgodnej z przepisami prawa polskiego
dotyczącymi stawek VAT obowiązującymi na dzień wystawienia faktury przez wykonawcę.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT:
1.Ocenie zostaną poddane oferty złożone przez wykonawców niewykluczonych przez
Zamawiającego z niniejszego postępowania, o ile nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
3.Zamawiający oceni oferty wg kryteriów:
- Cena ofertowa
- Koszty eksploatacji
- Gwarancja
XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta złożona na realizację
zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
2.O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie
jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
4.Zamawiający zamieści informacje na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
5.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże
Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób
upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji umowy.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości
40.000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku:
Nr 08 1020 3916 0000 0802 0186 8793 PKO BP
z dopiskiem :Wadium dla Projektu
„Modernizacja instalacji odpylania spalin z kotłów WR-10”.
Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub dowód wpłaty potwierdzone
przez wykonawcę,
Wadium uważa się za wniesione, jeżeli zostanie uznane na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi zachowywać ważność przez cały
okres związania ofertą.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
1.Zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez wykonawcę, w tym z tytułu roszczeń z rękojmi i gwarancji.
2.Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny netto (bez
podatku VAT) podanej w ofercie.

3.Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
przed podpisaniem umowy. Koszty związane z wystawieniem i utrzymaniem
zabezpieczenia należytego wykonania ponosi wykonawca.
4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu lub poprzez
zaliczenie kwoty wadium będzie podlegało zwrotowi na następujących zasadach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w odniesieniu do danego
etapu (tj. proporcjonalnie do wartości danego etapu w stosunku do wartości Umowy)
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
danego etapu.
2) 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w odniesieniu do danego
etapu (tj. proporcjonalnie do wartości danego etapu w stosunku do wartości Umowy)
zostanie zwrócone w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości dla
danego etapu.
XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w
sytuacji gdy:
 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 ubiegali się o udzielenie zamówienia i dokonali wizji lokalnej lub przesłali zapytania
zaopatrzone w adres do korespondencji – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
3. W przypadku unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu.

Opracował

Zatwierdził

