Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
ul. Mostowa 30A
skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
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NIP: 749-00-05-094;
KRS Nr 0000008993; BDO: 000023850
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym:
Realizacja prac remontowych w czasie postoju remontowego w 2021 roku na
Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej Oxoplast

Nr przetargu 182/P/2020

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade
pod numerem Z 114/216623

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

Strona 1 z 7

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług:
1. Prace remontowe w węźle destylacji aldehydów na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej
OXOPLAST, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Prace remontowe w węźle wody gorącej na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej OXOPLAST,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3. Prace remontowe w węźle gospodarki kondensatami na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej
OXOPLAST, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
4. Wymiana rurociągu gazu syntezowego w węźle oczyszczania gazu syntezowego wraz
z przeprowadzeniem czynności dozorowych wstępnego podgrzewacza gazu syntezowego 1-1504 –
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
5. Wymiana rurociągu propylenu ciekłego PPR-50-SFA-103-1 w węźle oczyszczania propylenu – zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
6. Wymiana odcinków rurociągów wody obiegowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
7. Remont rurociągów parowych 0.6 MPa, 1.5MPa, 3.0 MPa oraz 4.0 MPa zgodnie z załącznikiem nr 7 do
SIWZ.
Podmiotom zainteresowanym zamówieniem zostanie udostępniona przez Zamawiającego Dokumentacja
techniczna (DT) na którą składają się z załączniki nr od 1 do 7.
Zasady uzyskania DT określa pkt III SIWZ.
UWAGA!
Montaż/demontaż rusztowań zapewnia Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu ich lokalizacji oraz
terminu z Wykonawcą. Uzgodnienia powinny być przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem
zapewniającym terminową realizację zadań i z uwzględnieniem czasu potrzebnego na montaż rusztowania.

Zamawiający:
• Dopuszcza składania ofert częściowych na jeden lub kilka z powyższych zakresów szczegółowo
opisanych w poszczególnych załącznikach, jednak oferta musi obejmować wszystkie prace ujęte
w danym załączniku, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert jedynie na część prac danego węzła
technologicznego (część prac opisanych szczegółowo w danym załączniku).
• Zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia oraz wyboru więcej niż jednego oferenta, w zakresie
wyżej wymienionych załączników.
• Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
• Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej na instalacjach objętych przedmiotem
zamówienia i dokonania własnych pomiarów.
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia: postój remontowy w dniach od 18.04.2021 r. do 09.05.2021 r.
III. Zasady uzyskania Dokumentacji Technicznej (DT)
1. Dokumentacja Techniczna będzie przekazywana zainteresowanym podmiotom elektronicznie.
2. Warunkiem uzyskania DT jest przesłanie najpóźniej wraz ze zgłoszeniem na wizję, Oświadczenia
o poufności, stanowiącego Załącznik nr 14 do SIWZ, podpisanego przez umocowane osoby, wraz
z aktualnym
dokumentem
rejestrowym
(wydruk
z
KRS
lub
CEiIDG)
na
adres:
lukasz.jablonski2@grupaazoty.com.
Oryginał Oświadczenia o poufności należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w trakcie wizji
lokalnej.
IV. Wizja lokalna
Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu są zobowiązane przeprowadzić w dniach 25-28.01.2021 r.
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wizję lokalną miejsc objętych zamówieniem, celem poznania jego specyfiki. Ze względu na stan
epidemiczny, Zamawiający przeprowadzi indywidualne wizje lokalne w terminach uzgodnionych
z poszczególnymi podmiotami - ilość uczestniczących w wizji jest ograniczona do dwóch osób dla każdego
z Oferentów.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy przesłać elektronicznie do 2 dni roboczych przed planowaną
wizją, na adres e-mail: pawel.stepniak@grupaazoty.com, DW: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com w formie
skanu, zgłoszenie na wizję lokalną sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
Spotkanie z zainteresowanymi podmiotami odbędzie się przed Bramą Główną Grupy Azoty
ZAK S.A. Osoby biorące udział w wizji (poza posiadającymi przepustki stałe) powinny przybyć przed Bramę
Główną pół godziny przed wizją lokalną w celu pobrania przepustek jednorazowych.
Uwaga:
1. Uczestnicy wizji lokalnej powinni we własnym zakresie być wyposażeni w kask i okulary ochronne,
natomiast maski przeciwgazowe można pobrać w Biurze Przepustek Grupy Azoty ZAK S.A. na Bramie
Głównej. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego Zamawiający wymaga w trakcie wizji,
stosowania masek i rękawiczek ochronnych. Z powodu jw. udział w wizji lokalnej ograniczony zostaje
do dwóch osób z danej firmy.
2. Zamawiający informuje, że na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A. obowiązuje całkowity
zakaz wykonywania fotografii, szkiców, filmów i rysunków obiektów Grupy Azoty ZAK S.A. bez pisemnego
zezwolenia na wyżej wymienione czynności udzielonego przez Dyrektora Generalnego.
V. Informacje dodatkowe
1. Dodatkowych informacji technicznych dotyczących realizacji zadania udzielają w dni robocze
w godz. 800 - 1400:
• Pan Marek Świżewski, kontakt: e-mail: marek.swizewski@grupaazoty.com; tel.: 77 481 27 89,
tel. kom.: 695 380 920;
• Pan Paweł Polański, kontakt: e-mail: pawel.polanski@grupaazoty.com; tel.: 77 481 38 92; tel. kom.:
695 380 957;
2. W sprawach dotyczących wizji lokalnej informacji udziela:
• Pan Paweł Stępniak, kontakt: e-mail paweł.stepniak@grupaazoty.com; tel.: 77 481 30 31,
tel. kom.: 723 186 988;
3. W sprawach proceduralnych informacji udziela w dni robocze w godz. 800-1400:
• Pan Łukasz Jabłoński kontakt: e-mail: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com; tel.: 77 481 25 02; tel.
kom: 695 488 444.
4. Pytania i odpowiedzi:
Nie później niż 4 dni robocze przed terminem składania ofert Oferent może zwrócić się do
Zamawiającego drogą e-mailową w formie skanów podpisanych pism o wyjaśnienie treści Ogłoszenia (w
celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi do przesyłki powinna być dołączona treść pytań w formie
edytowalnej).
VI. Istotne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówieni
1. Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że akceptuje Projekt Umowy stanowiący załącznik nr 9 do
SIWZ, Taryfikator kar stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ oraz Regulacje w zakresie przestrzegania
zasad i przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjnych
stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.
2. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonawstwo przedmiotu zamówienia w zakresie złożonej
oferty.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia Kierownika projektu.
4. Kierownik projektu Wykonawcy będzie sprawował stały nadzór nad realizacją prac.
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5. Wytwórcą wszelkich odpadów (za wyjątkiem złomu stalowego oraz kolorowego) powstałych w trakcie
realizacji przedmiotu przetargu jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia (wraz z
Gospodarzem Obiektu) miejsc magazynowania odpadów, zabezpieczenia odpadów oraz ich wywozu poza
teren Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. we własnym zakresie i na własny koszt, celem
zagospodarowania odpadów, tj. odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.797 z późn. zm.) dostarczając Zamawiającemu
kartę przekazania odpadu.
6. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na
wejście na obiekt i rozpoczęcie prac.
7. Ze względu na fakt, że prace są prowadzone na terenie czynnego zakładu (praca w strefie zagrożenia
wybuchem), Wykonawca ma obowiązek zaopatrzyć na własny koszt pracowników w niezbędny sprzęt
ochrony obowiązujący na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.
8. Materiały zastosowane w trakcie realizacji zadania powinny posiadać wymagane przepisami prawa
dopuszczenia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów.
9. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem części budynków, budowli, instalacji i urządzeń
znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac. Prowadzone prace w żaden sposób nie powinny
negatywnie oddziaływać na pozostałe budynki, budowle, urządzenia i instalacje.
10.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. Za nieprzestrzeganie ww. uregulowań zastosowanie będą miały kary naliczone na
podstawie Taryfikatora kar stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.
11.W przypadku, gdy w związku z realizacją zadania 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 według przedstawionej kalkulacji wynikowej opracowanej przez Grupę Azoty ZAK S.A.
12.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie działalności
prowadzonej na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie zakładu Zamawiającego.
13.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Kart przekazania odpadów i dostarczenia ich
Zamawiającemu.
14.Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania leży po stronie Wykonawcy.
VII. Wykluczenie 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 oferty pozostają z Grupą Azoty ZAK S.A. w sporze dotyczącym
roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów).
3. Oferentów, w stosunku, do których (I) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub
restrukturyzacyjne, (II) wobec których ogłoszono upadłość oraz (III) oferentów, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje
zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy
Spółek Grupy Azoty.
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 stwierdzone 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
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o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania 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 zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
VIII. Warunki uczestnictwa w postepowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VII SIWZ oraz załączą oświadczenie Oferenta sporządzone
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ.
2. Przeprowadziły wizję lokalną na instalacji objętej przedmiotem zamówienia.
3. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym niezbędnym do
realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości pracowników zdolnych do wykonania
przedmiotu zamówienia w sposób należyty.
6. Posiadają odpowiedną zdolność techniczną w postaci narzędzi, aparatury i sprzętu, koniecznego do
realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty.
7. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w sposób należyty.
8. Wykażą się wykonaniem po 1 stycznia 2015 r. zadań w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia
na łączną wartość minimum 300 000,00 PLN netto, przy czym co najmniej jedno wykazane zadanie
powinno być na wartość minimum 100 000,00 PLN netto. W przypadku ofert częściowych wykaz powinien
zawierać prace adekwatne do zakresu oferty. Oferty podmiotów, które nie wykażą powyżej wymaganego
doświadczenia w realizacji zadań o charakterze podobnym do przedmiotu przetargu zostaną odrzucone.
9. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ restrukturyzacji oraz nie została
ogłoszona upadłość, jak również nie wszczęto restrukturyzacji;
10.Nie są w likwidacji ani nie istnieją przesłanki do jej otwarcia.
11.Zapoznali się z klauzulą informacyjną uczestników postepowania przetargowego zgodnie z wymogami
zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dostępną na stronie Zamawiającego pod
adresem: http://zak.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych
- „Klauzula informacyjna dla
oferentów”.
12.Posiadają uprawnienia do wykonywania napraw, modernizacji urządzeń podlegających Dozorowi
Technicznemu nadaną przez Urząd Dozoru Technicznego, jeśli są wymagane.
13.Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.
Ocena spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
załączonych przez oferenta dokumentów wskazanych w SIWZ.
IX. Zawartość oferty
Oferta spełniająca wymagania określone w SIWZ sporządzana jest według wzoru stanowiącego załącznik nr
13 do SIWZ.
Do oferty należy załączyć:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania;
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2. Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
3. Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub kserokopia potwierdzona przez
radcę prawnego/ adwokata lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
4. Odpowiednie uprawnienia UDT, jeśli są wymagane.
5. Wykaz wykonanych po 1 stycznia 2015 r. zadań w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia,
zgodnie z pkt VIII, ppkt 8 SIWZ - wykaz prac sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do
SIWZ.
6. Oświadczenie oferenta, stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania oferenta.
X. Składanie ofert
Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w SIWZ, składa się do dnia 16.02.2021 r., do godz.
14:00 w formie pisemnej:
1. w postaci elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (forma preferowana)
lub
2. w wersji papierowej w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę
z dopiskiem: „PRZETARG – Realizacja prac remontowych w czasie postoju remontowego w 2021 roku
na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej Oxoplast - NIE OTWIERAĆ”.
Oferta w wersji papierowej 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 ZAK S.A.). W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem
będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki do dnia 16.02.2021 r., do
godz. 14:00. Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane Oferentom nieotwarte. Pełne ryzyko
niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.
Oferent, który złoży ofertę jedynie w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, która
nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego
do niezwłocznego dostarczenia jej w formie pisemnej, tzn. w wersji papierowej lub w postaci
elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
XI. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi po upływie terminu do składania ofert.
XII. Wybór ofert
Oferty zostaną wybrane w następującej procedurze:
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 kryterium:
• cena (wynagrodzenie ryczałtowe za dany zakres) - 100%
3. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie rozmów dotyczących warunków realizacji przedmiotu
zamówienia, w formie bezpośredniej - telefonicznej lub pisemnej.
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
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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.
5. W przypadku, gdy aukcja nie przyniesie pożądanych efektów, Zamawiający dopuszcza możliwość
przeprowadzenia dodatkowej aukcji elektronicznej lub negocjacji cenowych bezpośrednich lub
pisemnych.
6. Oferenci zaproszeni do negocjacji zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego do przedłożenia
sprawozdań finansowych za lata 2018-2019 oraz F-01 za III kwartał 2020 r. W przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć zeznanie podatkowe za lata 2018-2019 oraz
rejestr sprzedaży za rok 2020.
7. Na podstawie wyników negocjacji Zamawiający wybierze Oferenta/ ów, z którym/ mi zawrze umowę
na wykonanie przedmiotu zamówienia.
XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń
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 do Biura Przetargów elektronicznie w formie
zeskanowanej lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:
lukasz.jablonski2@grupaazoty.com.
3. Uzupełnienie/korekta oferty sporządzone/a na wezwanie Zamawiającego dostarczana 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
Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte
w SIWZ, 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.
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