ZAMAWIAJĄCY:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Ul. Mostowa 30 A
Skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-00-05-094; BDO: 000023850
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS Nr 0000008993
Kapitał zakładowy: 285.064.300,00 PLN; kapitał wplacony: 285.064.300,00 PLN

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym
pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku”.

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE
pod numerem Z 59/ 198 703

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
jak również protestom i odwołaniom.

I.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych
pozwoleń formalno-prawnych dla zadania: Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb
Wytwórni Amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Projekt modernizacji węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku, powinien zostać
przygotowany na podstawie dokumentacji:
- Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego w JP Nawozy ZAK z ZZK, Koncepcja programowoprzestrzenna – etap II, nr dokumentacji T60-09.03-06.00 autorstwa Prozap Sp. z o.o.,
- Projekt procesowy Instalacja Osuszania Gazu Syntezowego w Grupie Azoty ZAK S.A. autorstwa
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych,
- Pierwszy Pakiet Dokumentacji Technicznej dla węzła sprężania gazu syntezowego autorstwa
Siemens Sp. z o.o.
- Uwagi i komentarze do dokumentacji projektowej.
Przekazanie powyższej dokumentacji nastąpi w czasie wizji lokalnej za potwierdzeniem odbioru.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ „Specyfikacja Techniczna”.
Ogólna charakterystyka projektowanej instalacji
Celem inwestycji jest zapewnienie ciągłej i optymalnej podaży gazu syntezowego poprzez wymianę
istniejących, eksploatowanych od ponad 40 lat kompresorów tłokowych, na jeden nowy kompresor
wirowy.
Zadaniem nowych węzłów osuszania oraz sprężania będzie osuszanie i sprężanie gazu syntezowego
o temperaturze 25-42°C od cisnienia 26-29 bar abs do 201-246 bar abs
W/w węzły technologiczne dostarczą gaz syntezowy w ilości:
- Minimalnej 101 500 Nm3/h – przy ciśnieniu tłoczenia 201 bar abs,
- Nominalnej 165 000 Nm3/h – przy ciśnieniu tłoczenia 235 bar abs,
- Maksymalnej 170 000 Nm3/h – przy ciśnieniu tłoczenia 246 bar abs.
Gaz procesowy (wodór) wytworzony w istniejącej instalacji WGS, pobierany po separatorze S-405 będzie
mieszany w nowym mieszalniku M-100A ze strumieniem azotu pobieranego z istniejącego rurociągu
z instalacji Air Products (stanowiącym mieszaninę azotu świeżego i azotu powrotnego z regeneracji
adsorberów).
Z nowego mieszalnika M-100A, gaz syntezowy będzie przesyłany wspólnym kolektorem do instalacji
osuszania i następnie na ssanie nowego kompresora C-100. Kompresor będzie sprężał gaz syntezowy
i przesyłał go do instalacji amoniaku w ilościach 101 500 Nm3/h (zapotrzebowanie minimalne),
165 000 Nm3/h (zapotrzebowanie nominalne), 170 000 Nm3/h (zapotrzebowanie maksymalne),
o temperaturze maksymalnie 30/45/50°C (zima/wiosna-jesień/lato) pod ciśnieniem min. 201 bar abs,
nom. 235 bar abs, max. 246 bar abs.
Węzeł sprężania będzie również przystosowany do sprężania gazu syntezowego mokrego, w przypadku
postoju węzła osuszania z ominięciem tej części instalacji.
Węzeł sprężania będzie także przystosowany do sprężania azotu pobranego z sieci zakładowej w celu
przygotowania instalacji do postoju remontowego lub do przeazotowania instalacji i próby szczelnościowej
po postoju remontowym.
Gaz syntezowy z tłoczenia kompresora będzie kierowany rurociągiem wysokociśnieniowym do instalacji
syntezy amoniaku.
Nowe węzły technologiczne (jako całość) będą pracowały w sposób ciągły przez 8 760 h/rok (365 dni)
dostarczając gaz syntezowy do istniejącej instalacji amoniaku w ilościach wynikających z jej obciążenia.
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Kompresor gazu syntezowego C-100 oraz węzeł chłodzenia wody będą pracowały w sposób ciągły. Aparaty
instalacji osuszania gazu syntezowego będą pracowały w sposób szarżowy dostarczając gaz syntezowy
w sposób ciągły.
W ramach niniejszej inwestycji powstaną następujące obiekty:
- Hala sprężania, w której zlokalizowany będzie węzeł sprężania gazu syntezowego z kompresorem
C-100 wraz z odgazowywaczem skroplin i separatorem ropopochodnych,
- Stacja transformatorowa SN, w której będą zlokalizowane transformator i falownik,
- Pole aparaturowe z aparatami węzła osuszania i nowym mieszalnkiem M-100A oraz niezbedną
infrastukturą,
- Chłodnie wentylatorowe i pompownia, w których zabudowany będzie węzeł chłodzenia wody
obiegowej,
- Budynek techniczny z rozdzelnią i komorami trafo,
- Infrastruktura techniczna – estakady, drogi, place.
II.

Termin realizacji

Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- preferowany III kwartał 2019.
III.

Wizja lokalna

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu są zobowiązane przeprowadzić w dniu 20.12.2018 r.
o godzinie 1100 wizję lokalną instalacji objętej przetargiem celem poznania jej specyfiki.
Spotkanie z zainteresowanymi podmiotami odbędzie się przed Bramą Główną Grupy Azoty ZAK S.A.
W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy do dnia 19.12.2018 r., do godziny 1200, przesłać na adresy
e-mail: wojciech.pieronkiewicz@grupaazoty.com boleslaw.zyzlo@grupaazoty.com zgłoszenie w formie
skanu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ wraz z podpisanym Oświadczeniem
o poufności stanowiącym Załącznik nr 6 i dokumentem rejestrowym (wypis KRS lub CEIDG).
Uwaga:
Uczestnictwo w wizji lokalnej warunkuje dopuszczenie podmiotu do przetargu.
IV.

Osoby do kontaktu

Dodatkowych informacji w sprawach technicznych oraz przeprowadzenia wizji lokalnej w dni robocze
w godz. 7.00 - 14.00 udzielają:
Pan Damian Wijatyk, kontakt: e-mail: damian.wijatyk@grupaazoty.com, tel.: 77 481 34 39,
Pan Jacek Hałgas, kontakt: e-mail: jacek.halgas@grupaazoty.com; tel. 77 481 27 80.
Dodatkowych informacji w sprawach proceduralnych udziela Pan Bolesław Żyżło, kontakt: e-mail:
boleslaw.zyzlo@grupaazoty.com; tel. 77 481 20 50
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V. Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia
1. Oferent składając ofertę, oświadcza, że akceptuje Istotne Warunki Umowy (IWU) stanowiące
Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej
na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w pieniądzu na kwotę 10%
wartości netto umowy. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie ważna od wystawienia do
końca trwania okresu gwarancji jakościowej plus 14 dni.
3. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do stosowania regulacji
wewnątrzzakładowych w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska, które są w jakikolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepisów i wytycznych – załącznik nr 8 do SIWZ
4. Za nieprzestrzeganie ww. uregulowań zastosowanie będą miały kary naliczone na podstawie
Taryfikatora Kar stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonawstwo przedmiotu zamówienia w pełnym
zakresie.
6. Zaproponowane rozwiązania techniczne w żaden sposób mie powinny negatywnie oddziaływać na
pozostałe urządzenia i instalacje Jednostki Produkcji Nawozy.
7. Zamawiający, ze swojej strony udzieli wszelkich niezbędnych informacji, zgodnie ze swoją wiedzą
w tym zakresie, w celu umożliwienia Wykonawcy wywiązanie się z powyższego zadania.
8. W przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca spowoduje powstanie
szkód w mieniu Zamawiającego (zlokalizowanym na terenie prac lub w jego sąsiedztwie),
zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia szkód na własny koszt i zwrócenie kosztów
powstałych z tego tytułu Zamawiającemu wg przedstawionej kalkulacji wynikowej opracowanej
przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
VI. Wadium
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy 00/100 zł).
Wadium może być wnoszone w następujących formach:
 w pieniądzu;
 w formie gwarancji ubezpieczeniowej;
 w formie gwarancji bankowej.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał
taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Oferenta nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Oferenta.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego
nr 92102037140000460200076653 w Banku PKO Bank Polski S.A. Na przelewie należy umieścić
informację: „WADIUM – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku”.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium
wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca w wysokości wpłaconej.
Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy załączyć do oferty lub złożyć u Zamawiającego
w Dziale Finansów i Obrotu Pieniężnego, u Pani Jolanty Martyki, w bud. 110, p. 120, w dni robocze,
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7.

w godz. 700-1500. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba składająca otrzyma potwierdzenie
przyjęcia na kopii składanych dokumentów.
W przypadku składania przez oferenta wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej
dokument dotyczący wadium powinien zawierać następujące elementy:
a. nazwę zleceniodawcy (oferenta), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji);
b. kwotę gwarancji;
c. termin ważności gwarancji;
d. zobowiązanie gwaranta do: bezwarunkowego i nieodwołanego zapłacenia kwoty wadium na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
Oferent w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń
określonych w SIWZ lub
 Oferent, którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie lub
 Oferent nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.


8.

9.

Zwrot wadium:
a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim oferentom w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia
protokołu wyboru lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.
b. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano. Na wniosek Oferenta, wadium wniesione w pieniądzu może być
zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie ostatecznej;
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
VII. Warunki uczestnictwa w przetargu

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:
1. Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o pkt VIII SIWZ.
2. Przedłożyły oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Przeprowadziły wizję lokalną na instalacji objętej przedmiotem zamówienia.
4. Wniosły wymagane wadium.
5. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
7. Wykażą się wykonaniem:
a) minimum 3 projektów wielobranżowych instalacji, których elementem była zabudowa sprężarek,
w tym 1-go projektu wykonanego i zrealizowanego po 2010 r. o wartości dokumentacji projektowej
powyżej 1 mln PLN netto oraz
b) w okresie ostatnich 3 lat projektów instalacji elektroenergetycznych SN i WN w zakresie pól stacji
transformatorowych, linii kablowych. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza referencje
podwykonawców
Oferty podmiotów, które nie wykażą powyżej uwarunkowanego łącznego doświadczenia opisanego
w punktach 7 a, 7b zostaną odrzucone.
8. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
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9. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie
ogłoszono upadłości/ likwidacji.
10. Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.
Ocena spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
załączonych przez oferenta dokumentów wskazanych w SIWZ.
VIII.

Wykluczenia z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.
Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę
Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji
prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/ nie wykonali
umowy;
2.
Oferentów, którzy na dzień składania ofert pozostają z Grupą Azoty ZAK S.A. w sporze dotyczącym
roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów);
3.
Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość
oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego;
4.
Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków
władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym
orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;
5.
Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań
określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiającego;
6.
Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych
czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe
wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych
autorów;
7.
Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
8.
Oferentów, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
IX.

Zawartość oferty

Oferta spełniająca wymagania określone w SIWZ sporządzana jest według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do SIWZ. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
Do oferty należy załączyć:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji całego zadania z wyszczególnieniem etapów,
których czas realizacji zależy od oferenta, oraz etapów związanych z uzyskiwaniem zgód i pozwoleń
formalnych których czas trwania nie zależy od oferenta.
2. Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub kserokopia – kopia
potwierdzana jest przez radcę prawnego/ adwokata lub osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu.
3. Dowód wniesienia wadium.
4. Oświadczenie oferenta stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ;
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5. Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych projektów zgodnie z punktem VII. 7 a - b.
Warunków uczestnictwa w przetargu.
6. Referencje dotyczące dot. zagadnień ujętych w wykazie - załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Oświadczenia Oferenta, że:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania w oparciu o pkt VIII SIWZ;
b) zapoznał się z klauzulą informacyjną dla oferentów, stanowiącą Załącznik nr 10 do SIWZ
c) zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których
dane osobowe przekazuje Spółkom Grupy Kapitałowej – Grupa Azoty S.A. w oparciu o postanowienia
niniejszej klauzuli
d) akceptuje przedstawione przez Zamawiającego Istotne Warunki Umowy, stanowiące załącznik nr 2
do SIWZ;
e) posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
f) uczestniczył w wizji lokalnej
g) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
h) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
i) nie wszczęto wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została
ogłoszona wobec niego upadłość/ likwidacja;
j) nie zalega w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków wobec Urzędu
Skarbowego.
k) posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.
Wymagane oświadczenia mogą zostać złożone łącznie w jednym dokumencie.
Oferta i oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
X.

Składanie ofert

Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w SIWZ, składa się w zaklejonej kopercie
oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „Przetarg – Wykonanie dokumentacji
projektowej: „Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku” –
nie otwierać”. Oferta przesyłana jest na adres Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ze
wskazaniem Kancelarii Głównej lub dostarczona osobiście do Kancelarii Głównej bud. 110, pokój nr 4
(budynek Dyrekcji Generalnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) do dnia 18.01.2019 r., do
godz. 1400. Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane oferentom nieotwarte. W przypadku
przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie
doręczona do Spółki do dnia 18.01.2019 r., do godz. 1400. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie
spoczywa na Oferencie.
Zmawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE,
jednakże obowiązującą formą jest złożenie oferty w formie pisemnej w sposób opisany powyżej. Oferent,
który złoży ofertę jedynie w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, zostanie
wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w formie pisemnej
XI.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi po upływie terminu do składania ofert.

XII.

Wybór ofert

Oferty zostaną wybrane w następującej procedurze:
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1. Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem spełnienia wymogów określonych w SIWZ. W przypadku
stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych
dokumentów, Oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym
terminie. Oferenci mogą być również poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty
niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.
2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o o następujące kryteria:
 Cena – waga 90 %,
 Termin realizacji zadania - waga 10 %.
3. Zamawiający zakwalifikuje do etapu negocjacji pięciu oferentów, a w przypadku mniejszej liczby
ofert Zamawiający zakwalifikuje wszystkich oferentów, których oferty spełniają wymagania zawarte
w SIWZ i w oparciu o kryteria wyboru uzyskały najwyższą ilość punktów. Zamawiający może
przeprowadzić negocjacje bezpośrednie / pisemne z Oferentami, podczas których omówiony zostanie
sposób realizacji oraz termin wykonania zamówienia. Oferenci zakwalifikowani do etapu negocjacji są
zobowiązani do przesłania sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego lub F01 za trzy kwartały 2018 r. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy
przedłożyć zeznanie podatkowe za rok 2017 oraz PIT-5 za ostatni okres roku 2018. Przedłożone
dokumenty finansowe w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
4. Negocjacje cenowe zostaną przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej. Oferent jest związany
ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez
innego oferenta. W przypadku braku złożenia oferty w trakcie aukcji oferent pozostaje związany
ofertą pierwotną. Po zakończeniu aukcji oferent jest zobowiązany do potwierdzenia pisemnie ceny
ostatecznej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena
zaoferowana podczas aukcji elektronicznej. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy
którykolwiek oferent złożył po aukcji, a przed ostateczną decyzją Komisji Przetargowej, ofertę
korzystniejszą dla Zamawiającego. W takim przypadku Komisja zwróci się do wszystkich oferentów
biorących udział w danym etapie postępowania z wnioskiem o pisemne złożenie ostatecznych ofert
5. Na podstawie bilansu kryteriów oceny ofert Zamawiający wybierze Oferenta z którym zawrze umowę
na wykonanie przedmiotowego zadania.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń

XIII.

i dokumentów po otwarciu ofert
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., zwane dalej
korespondencją, Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie. Ze strony Oferenta korespondencję
podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji.
2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji elektronicznie w formie zeskanowanej na adres
e-mail: boleslaw.zyzlo@grupaazoty.com
3. Uzupełnienie/ korekta oferty sporządzone/ a na wezwanie Zamawiającego dostarczane/ a jest
w wyznaczonym terminie w formie jak w pkt 2, a oryginał przesyłany jest pocztą na adres Grupy Azoty
Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ze wskazaniem Biura Przetargów.
XIV.

Związanie ofertą

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu. Powiadomienie o wyborze Oferenta na wykonawcę przedmiotu zamówienia nie stanowi
zawarcia umowy pomiędzy stronami
XV.

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ,
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niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu
przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany
warunków przetargu określonych w SIWZ w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Oferentami oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ul. Mostowa 30 A,
oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), zebrane w celu wyboru
dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator.
Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym
na podstawie zawartych pomiędzy Grupą Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe
mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej
osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak
może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.
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