Procedura zawierania umów
w Krakodlew S.A.
Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
§1
Postanowienia ogólne
1. Z zastrzeżeniem pkt 3 niniejsza procedura zawierania umów (zwana dalej
„Procedurą”) reguluje tryb postępowania przetargowego prowadzonego
w następstwie ogłoszenia przetargu przez Krakodlew S.A. (zwaną dalej
„Spółką” lub „Zamawiającym”).
2. Postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (k.c), art. 701 – 705. Szczegółowe zasady, w tym warunki
postępowania przetargowego określa niniejsza procedura. Postępowanie
przetargowe podlega prawu polskiemu.
3. Krakodlew S.A. przy postępowaniach przetargowych nie jest zobligowany do stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Pzp)
4. Organami
wewnętrznymi
uprawnionymi
do
organizowania
i przeprowadzania postępowania przetargowego w Krakodlew SA są Biuro Techniczne i Rozwoju i Zarząd.
5. Komisję Przetargową oraz jej Przewodniczącego do oceny nadesłanych
ofert i rozstrzygnięcia wyboru oferenta powołuje Zarząd Spółki.
6. Pracownicy Biura Technicznego i Rozwoju oraz Członkowie Komisji
Przetargowej zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej
i handlowej.
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7. Komisja Przetargowa dokonuje swoich rozstrzygnięć uwzględniając spełnienie kryteriów oceny oraz innych warunków wyszczególnionych
w specyfikacji wg postanowień §3.
§2
Zasady prowadzenia postępowania przetargowego
W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego stosowane są następujące zasady:
1. jawności - w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia
o przetargu w prasie, Internecie (własna strona internetowa) oraz miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,
2. niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia – w szczególności
rozumianej jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych,
3. równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw
członkowskich - w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych
państw członkowskich. Przykładowo nie będą stawiane wymagania nakładające:
a) posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce,
b) posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień
współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych.
4. wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów
potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
5. odpowiednich terminów - w szczególności rozumianej jako wyznaczenie
na składanie ofert terminów umożliwiających wykonawcom zapoznanie
się z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty,
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6. przejrzystego i obiektywnego podejścia - w szczególności rozumianej
jako obowiązek wyłączania po stronie beneficjenta z przygotowania
i prowadzenia przetargu osób, w stosunku do których zachodzą przesłanki
wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§3
Przedmiot przetargu
1. Przedmiot przetargu wynika z realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki
lub innych wewnętrznych potrzeb inwestycyjnych.
2. Przed ogłoszeniem przetargu opracowana zostanie specyfikacja przedmiotu przetargu.
3. Specyfikację przedmiotu przetargu opracowuje Biuro Techniczne
i Rozwoju we współpracy Komisją Przetargową i Pełnomocnikiem ds.
Inwestycji oraz w zależności od tematu z odpowiednio merytorycznie
przygotowanymi komórkami organizacyjnymi Spółki.
4. Specyfikacja przedmiotu przetargu powinna charakteryzować przedmiot
przetargu w sposób kompletny i wyczerpujący, tj. w taki, aby w trakcie
postępowania przetargowego możliwe było porównanie wszystkich niezbędnych danych.
§4
Ogłoszenie przetargu
1. Biuro Techniczne i Rozwoju przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia
projekt ogłoszenia o przetargu i warunków przetargu.
2. Po akceptacji Zarządu przetarg zostaje ogłoszony.
3. Ogłoszenie o przetargu będzie zawierać w szczególności:
a) oznaczenie Zamawiającego (firmę, siedzibę i adres Spółki),
b) termin, czas, sposób i miejsce dostarczenia ofert
c) opis przedmiotu przetargu wraz z odpowiednia specyfikacją techniczną,
d) kryteria oceny oferty, a gdy jest ich kilka także ich wagę,
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e) tryb i zasady dokonywania wyboru,
f) określenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
g) terminy płatności i warunki finansowe (o ile nie stanowią kryterium
oceny),
h) zastrzeżenie, że Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu lub pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia bez podania
przyczyny,
i) informację o wymaganych przez Zamawiającego dokumentach,
j) wysokość i sposób wpłaty wadium oraz warunki jego zwrotu (o ile jest
to wymagane),
k) wskazanie osoby do kontaktu w sprawie postępowania przetargowego,
danych teleadresowych pod które należy kierować pisemne zapytania
dotyczące specyfikacji.
l) termin rozstrzygnięcia przetargu.
4. Ogłoszenie o przetargu będzie zamieszczone na stronie internetowej Krakodlew S.A. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
5. Ogłoszenie a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane
tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści.
6. Zamawiający może pobierać opłaty za udostępnienie oferentom materiałów i informacji dotyczących przetargu.
§5
Składanie ofert
1. Oferty będą składane w terminie, w miejscu i w sposób podany
w ogłoszeniu o przetargu lub w warunkach przetargu. W ogłoszeniu
o przetargu lub w warunkach przetargu określony zostanie również sposób przygotowania oferty oraz forma w jakiej oferty mają być składane.
2. Oferty winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Oferty nie podpisane lub podpisane niezgodnie z zasadą
reprezentacji zostaną odrzucone.
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3. Oferta powinna być sporządzona wg wytycznych przedstawionych
w specyfikacji. Oferty niezgodne z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami zostaną odrzucone.
4. Jeśli w specyfikacji nie postanowiono inaczej wówczas brane pod uwagę
będą oferty złożone w języku polskim.
§6
Prawa i obowiązki Oferenta i Zamawiającego
1. Oferent ma prawo kontaktowania się w sprawach merytorycznie związanych z przetargiem z osobą/osobami wskazanymi w ogłoszeniu o przetargu lub składać zapytania pisemne na wskazany w ogłoszeniu adres.
2. W celu zapewnienia lepszej efektywności i szybkości, wszelkie zapytania
i odpowiedzi na zapytania będą przekazywane w formie korespondencji
elektronicznej na adresy wskazane przez Spółkę w ogłoszeniu oraz podane przez oferenta.
3. Zamawiający odpowie na pytania zadane przez oferenta drogą elektroniczną a kopię pytań i odpowiedzi umieści na stronie internetowej dla
wiadomości pozostałych oferentów.
4. Oferent jest obowiązany do terminowego wniesienia wadium (o ile jest to
wymagane) w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu, pod rygorem niedopuszczenia jego oferty do przetargu.
5. Oferent uiszcza wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu na wskazany w specyfikacji przedmiotu przetargu rachunek bankowy lub w innej
formie dopuszczonej w specyfikacji.
6. Zgodnie z art. 704 §2 k.c. jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru jego
oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator przetargu może pobraną sumę (wadium) zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone
wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator przetargu uchyla się od zawarcia umowy, jego
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uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.
7. Zamawiający zwraca wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie wskazanym w specyfikacji, jednak nie później niż w
ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia albo unieważnienia przetargu.
8. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta finalnie została uznana
za najlepszą, zostanie zwrócone w terminie do 14 dni po podpisaniu
umowy.
9. Osoby występujące w imieniu oferentów nie będące jednocześnie osobami uprawnionymi do ich reprezentacji, winny okazać na każde żądanie
stosowne pisemne pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione.
§7
Selekcja zgłoszeń i wybór oferty
Szczegółowy opis procedury, trybu i zasad dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w ramach danego postępowania przetargowego, zostaną każdorazowo określone w treści ogłoszenia o przetargu lub w
warunkach przetargu.
§8
Zakończenie postępowania
1. Zakończenie postępowania przetargowego nastąpi poprzez:
a) - dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
b) - zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru żadnej z ofert bez
podania przyczyny,
c) - unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
2. Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego będzie umieszczona na stronie internetowej Krakodlew SA
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3. Dokumentację przetargową zamawiający będzie przechowywał przez
okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej dla projektu, dla którego Zamawiający planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE, tj.
co najmniej do 31 grudnia 2021 roku.
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