Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 3/2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania
zamówień na dostawy, wykonawstwo robót budowlanych oraz na usługi
Bogdanka, dnia 09.07.2014

WARUNKI PRZETARGU
I. Rodzaj i przedmiot przetargu.
 Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest:
1) Dostawa kompletnych zaworów różnicy ciśnień dla 14 węzłów grupowych oraz 1
siłownika dla istniejącego zaworu wg parametrów dobranych indywidualnie dla
poszczególnych wymiennikowni. Szczegółowy opis techniczny w Załączniku nr 3.
Nie dopuszcza się stosowania zamienników.
 Ilość /zakres robót/: 14 kompletów + 1 siłownik
2) Dostawa kompletnych rozdzielających zaworów trójdrogowych ze sterowaniem
termostatycznym dla 4 węzłów grupowych W3-C, W1-A, W2-A, W1-C
przeznaczonych do montażu w układzie I stopnia podgrzewu CWU oraz jednego
zaworu dla kotłowni w Zawadowie. Szczegółowy opis techniczny w Załączniku nr 4
Nie dopuszcza się stosowania zamienników.
.
 Ilość /zakres robót/: 5 kompletów
 Termin dostawy: do końca września 2014
II. Oferty częściowe.
Dopuszcza się przedstawienie oddzielnej oferty na zakres 1 i/lub 2
III. Oferty wariantowe.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena
V. Wadium.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium
VI. Sposób przygotowania ofert
Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie
opisanej w następujący sposób:
nazwa firmy /pieczęć/, aktualny telefon , fax , e-mail
przetarg na:
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– „Dostawę zaworów różnicy ciśnień” i/lub
– „Dostawę kompletnych rozdzielających zaworów trójdrogowych”
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i odpowiadać warunkom przetargu.
Dokumenty wchodzące w skład oferty winny być trwale złączone – zszyte lub zbindowane.
Zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i zaparafowane przez oferenta lub osobę
przez niego upoważnioną.
Wszystkie dokumenty składane przez oferenta mają być składane w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentowania oferenta. W przypadku oferenta zagranicznego, w/w. dokumenty powinny być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta przetargowa winna składać się z
formularza ofertowego oraz dokumentów
wyszczególnionych we wzorze formularza ofertowego.
VII. Wymagania pozostałe:
1. Oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie
z zasadą reprezentacji, tj. odpowiednio:
a) osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w aktualnym odpisie z KRS,
b) właściciela firmy wymienionego w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (osoby fizyczne) lub wszystkich właścicieli (spółki cywilne),
c) pełnomocnika wymienionego w pisemnym pełnomocnictwie załączonym do oferty,
podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie z zasadą
reprezentacji.

Uwaga! Podpisy winny być złożone w kolorze innym niż czarny
2. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Po
otwarciu ofert oferty nie podlegają zwrotowi (służą jedynie do udokumentowania procedury
przetargowej).
3. Zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Oferentem w wyniku przeprowadzenia przetargu
następuje z chwilą podpisania umowy przez obie strony. Forma pisemna umowy jest
zastrzeżona pod rygorem nieważności.
VIII. Przesłanki odrzucenia ofert i wykluczenia Oferentów
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) nie spełniające wymagań określonych w Warunkach przetargu,
2) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) które zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu przetargu;
4) które zostały złożone przez oferenta spoza obszaru Unii Europejskiej;
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5) które zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie – ofertę zwraca się wówczas
oferentowi bez jej otwierania,
6) nie podpisane przez oferenta, zgodnie z zasadami jego reprezentacji;
7) niezawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferenta i brakujące dokumenty
lub oświadczenia pomimo wezwania zamawiającego nie zostały uzupełnione przez
oferenta w terminie określonym w wezwaniu,
8) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści.
Wykluczeniu z przetargu podlegać mogą:
1) oferenci, którzy w ciągu 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
dopuścili się - z przyczyn leżących po ich stronie, co najmniej trzech przypadków
opóźnień w wykonaniu umów łączących ich z Łęczyńską Energetyką Sp. z o.o. i z tego
tytułu zostali obciążeniu przez Łęczyńską Energetykę Sp. z o.o. karą umowną w
wysokości wyższej niż 1 000 zł ;
2) oferenci, wobec których w okresie 36 miesięcy przed upływem terminu do składania
ofert, Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. odstąpiła od umowy, z przyczyn leżących po
stronie tych oferentów;
3) oferenci, którzy w ciągu 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania umów łączących ich z Łęczyńską Energetyką
Sp. z o.o. z przyczyn leżących po ich stronie, wyrządzili Łęczyńskiej Energetyce Sp. z o.o.
szkodę, w wysokości wyższej niż 10 000 zł;
4) oferenci, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
5) oferenci, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) oferenci, którzy nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień a określona
działalność lub czynności objęte są przedmiotem przetargu;
7) oferenci, którzy podali nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
Przez oferentów , o których mowa powyżej, rozumie się zarówno oferentów, którzy byli lub są
stroną umowy z Łęczyńską Energetyką Sp. z o.o. samodzielnie, jak również wspólnie z innymi
osobami, podmiotami w ramach konsorcjum lub spółki osobowej.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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IX. Projekt umowy / Istotne postanowienia umowy
Projekt umowy stanowi załącznik do Warunków przetargu będący ich integralną częścią.
Istnieje możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w trakcie negocjacji.
X. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
XI. Informacji merytorycznych w zakresie przedmiotowego postępowania udziela
Łukasz Krygier tel. +48 726 606 601

