
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:
www.miastoszkla.pl

Krosno: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż jednej sztuki elektrycznego 
pieca do wytopu szkła dla Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie
Numer ogłoszenia: 277502 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie , ul. Blich 2, 38-400 
Krosno, woj. podkarpackie, tel. 516 051 486.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastoszkla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zakup, 
dostawa i montaż jednej sztuki elektrycznego pieca do wytopu szkła dla Centrum Dziedzictwa 
Szkła Sp. z o.o. w Krośnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest zakup, dostawa i montaż jednej sztuki elektrycznego pieca do wytopu szkła dla 
Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie.
II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.30.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 63.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 18. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 1. Oferta musi być 
zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: 3 000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione 
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przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: a) w pieniądzu na konto CDS Sp. z o.o. (decyduje termin uznania rachunku
Zamawiającego): Bank Pekao S.A 51124023111111001061508371 b) w poręczeniach bankowych 
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach 
ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca 
dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na 
poleceniu przelewu należy wpisać: WADIUM NR 1/10/2015 W pozostałych przypadkach 
wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, 
który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM 1/10/2015
NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 27.10.2015 R. DO GODZ 12:45 . I ZŁOŻYĆ W 
SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY Blich 1 , 38-400 I piętro. KOPIĘ W/W 
DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY ( JAKO ZAŁĄCZNIK) Dokumenty, o 
których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest 
związany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi 
jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie)musi być 
podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać 
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania 
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium 
Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Wykonawca, 
którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, 
w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna
za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego 
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w 
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium 
wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma 
zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia wadium w 
pieniądzu).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których 
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których 
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których 
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których 
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których 
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,
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wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki,  opisy  lub  fotografie  produktów,  które  mają  zostać  dostarczone,  których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 95
• 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2) 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
17. ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY Zgodnie z art. 
144 ust. 1 ustawy niedopuszczalne są zmiany istotne postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian 
przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na określonych tam warunkach W związku z powyższym Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: - 
korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż 
wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób 
korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w 
szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź 
przewidujące dłuższy termin zapłaty. - przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na 
skutek obiektywnych okoliczności, których nie można było przewidzieć jak: działanie siły wyższej 
uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym umową terminie. Strony przyjmują do 
zastosowania w niniejszej umowie następującą definicję siły wyższej: Siła wyższa to zdarzenie lub 
połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do stron, które zasadniczo i istotnie utrudniając 
wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły 
przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 
działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych. - zmiana stawki podatku VAT - zmiana terminu realizacji zamówienia w 
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przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy zamówień powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. -
zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub 
przeszkody spowodowanej przez dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi 
Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego - przewidujące 
dostawy równoważne w nowszej i oczywiście lepszej technologicznie ich wersji, bądź te same 
dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny, 
Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.miastoszkla.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum 
Dziedzictwa Szkła Sp z o.o. 38-400 Krosno ul.Blich 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27.10.2015 godzina 12:45, miejsce: CDS Sp z o.o.ul.Blich 1 38-400 Krosno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetargu nieograniczonego, 

o wartości zamówienia  poniżej wartości  określonych w  art. 11. ust. 8 Pzp.

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) , zwanej dalej „ustawą”

na

zakup, dostawę i montaż jednej sztuki elektrycznego pieca do wytopu szkła 

 dla Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie

KOD CPV:
42.30.00.00 -Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska

ZATWIERDZAM: 

Krosno, dnia.............................. ...........................................
  ( podpis Prezesa lub osoby upoważnionej)

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.
Ul. Blich 2

38-400 Krosno

Regon: 180619978 

NIP: 684-260-79-64

KRS 0000367353
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Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.   w Krośnie, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy na zakup, 
dostawę i montaż   jednej sztuki elektrycznego pieca do wytopu szkła  dla  Centrum Dziedzictwa Szkła  Sp. z o. o.
w Krośnie. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego  
i innych ustaw.

1 Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup,  dostawa  i  montaż  jednej  sztuki  elektrycznego  pieca  do
wytopu  szkła  dla Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie

1.1. Szczegółowy  opis,  zakres  i  wielkość  przedmiotu  zamówienia  został  zawarty  w formularzu  przedmiotu
zamówienia,  zestawieniu stanowiącym załączniki nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferowany  wyrób  musi  być  odpowiednio  oznakowany,  w  tym  posiadać  wymagane  prawem  znaki
bezpieczeństwa.   Zamawiający  informuje  iż  wszystkie  części  pieca  wraz   z  opakowaniem   muszą  się
zmieścić w posiadanym otworze drzwiowym o max szerokości 900 mm.

1.2. W związku z obowiązkiem instalacji elektrycznego pieca Zamawiający zaleca dokonania przez Wykonawcę
starannej wizji lokalnej na terenie CDS Sp. z o.o., w obszarze wykonania przedmiotu zamówienia, przed
złożeniem oferty w postępowaniu. W wypadku braku dokonania wizji lokalnej albo nienależytym dokonaniu
wizji  lokalnej  oraz  zaistnienia  błędów,  braków,  wad  lub  nieścisłości  w  wykonywaniu  przedmiotu
zamówienia, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by uniknąć, gdyby wizja lokalna została
wykonana  należycie,  Wykonawca  poniesie  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  (zarówno  straty
rzeczywiste,  jak  i  utracone  korzyści)  powstałe  u Zamawiającego  w  związku  z  brakiem  dokonania  albo
nienależytym dokonaniem wizji lokalnej. 

1.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

1.5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralna cześć
SIWZ.

1.6. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę
do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie
papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.miastoszkla.pl/ i może być
przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej – email lub płyta CD. Natomiast
po uprzednim zamówieniu przez  Wykonawców, Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i
przekazania/ przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej – SIWZ jest nieodpłatna, w
wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki.

2 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o jakich mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.  
134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy.

3 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.  

Termin realizacji zamówienia: do 9 tygodni od daty podpisania umowy

4 WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE
MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

5.1 Warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 oraz 24 ust. 1 ustawy, opis sposobu dokonania oceny
spełniania przez Wykonawcę tych warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o oświadczeniach i / lub
dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków: 

Warunek (podmiotowy) udziału
w postępowaniu:

Opis sposobu dokonania
oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków

(podmiotowych)udziału w
postępowaniu:

Informacja o
oświadczeniach i / lub
dokumentach jakie ma

dostarczyć Wykonawca w
celu wykazania

spełniania warunków
(podmiotowych):
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I) posiadanie wiedzy i doświadczenia; Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, o 
których mowa w art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Ocena spełnienia odbędzie 
się na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia o których mowa 
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

Oświadczenie o spełnianiu
warunków 
udziału w 
postępowaniu 
o udzielenie 
zamówienia 
o których mowa 
w art. 22 ust.1 
ustawy Prawo 
zamówień 
publicznych 
(którego wzór 
stanowi załącznik
nr 3 do siwz) 

II) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia o których mowa 
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
Ocena spełnienia odbędzie 
się na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia o których mowa 
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

 Oświadczenie o 
spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o 
których mowa w art. 22 
ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 
(którego wzór stanowi 
załącznik nr 3 do siwz)

III) spełnianie warunku dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej; 

Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
Ocena spełnienia odbędzie 
się na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

1. Oświadczenie o 
spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o 
których mowa w art. 22 
ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 
(którego wzór stanowi 
załącznik nr 3 do siwz)

IV) Niepodleganie wykluczeniu z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art.. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy 
prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację
lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 

1.Wykonawca złoży 
oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełniania 
warunków, o których mowa 
w art. 24 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Ocena spełnienia odbędzie 
się na podstawie 
oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełniania 
warunków, o których mowa 

1.Oświadczenie o 
niepodleganiu 
wykluczeniu z 
postępowania na 
podstawie art. 24 ust.1 
ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
( którego wzór stanowi 
załącznik nr 4 do siwz)
2.Oryginał lub kopia 
aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru, w 
celu wykazania braku 
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układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, 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;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne,
których komplementariusza prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu
zarządzającego  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko
środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo

w art. 24 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Wykonawca złoży 
aktualny odpis z właściwego 
rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, 
wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania 
ofert, a osoba fizyczna złoży 
oświadczenie w zakresie art. 
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Ocena spełnienia odbędzie 
się na podstawie analizy 
treści aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru, 
wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania 
ofert, a w przypadku osób 
fizycznych oświadczenia w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

Jeżeli Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których 
mowa w pkt 2 powyżej, 
składa dokument lub 
dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości, 
wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania 
ofert.
Jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w 
kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których 
mowa w pkt 2 powyżej, 
zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, 
właściwym organem 
sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu 
zawodowego lub 

podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.
2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, 
wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu 
składania ofert, a w 
przypadku osób 
fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
3. Wykonawca, wraz z 
ofertą winien złożyć listę 
podmiotów należących do 
tej samej grupy 
kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5, albo informację o tym, 
że nie należy do grupy 
kapitałowej
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przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.

gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, 
wystawionym nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania 
ofert.

5.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w 
zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

• Certyfikat CE,

• Dokumentacja  techniczna i instrukcje obsługi pieca  w języku polskim

• Karta gwarancyjna  wraz z listą  punktów serwisowych na terenie całego kraju

• opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów 
(dopuszcza się poszczególne karty katalogowe) lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek 
informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany

5.3 Zamawiający informuje, że technika oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków wymaganych będzie polegała
na zastosowaniu systemu zero – jedynkowego, tzn. „spełnia” lub „nie spełnia”., 

5.4 Zamawiający  wymaga  dołączenia  wypełnionego  formularza  ofertowego  -  załącznik  nr  1,  oraz  wypełnionego
formularza przedmiotu zamówienia, cenowego - załączniki nr 2 stanowiących właściwą część oferty. 

5.5 zaleca się  dołączenie do oferty wypełnionego i  zaparafowanego wzoru umowy – załącznik nr  5  do niniejszej
specyfikacji, 

5.6 Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez  Wykonawcę.  W  przypadku  składania  elektronicznych  dokumentów  powinny  być  one  opatrzone  przez
wykonawcę  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego
certyfikatu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia. (art. 26 ust. 2 b ustawy prawo zamówień publicznych) 

5.8 Zamawiający informuje,  iż  zgodnie  z  art.  96 ust  3  ustawy protokół  z  załącznikami jest  jawny.  Załączniki  do
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym,
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeśli  Wykonawca  nie  później  niż  w  terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane (art. 8 ust. 3)

5.9 Informacje  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  winne  być  przez  Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej
kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1
ustawy.  Wykonawca w szczególności  nie może zastrzec informacji  dotyczących ceny,  terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 8 ust. 3 ustawy) 

5 Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia.  

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich
oferta musi spełniać następujące wymagania:

- W razie wyboru oferty w/w wykonawców niezbędne jest przedłożenie umowy regulującej współpracę
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tych podmiotów a określającą w szczególności: strony umowy, cel działania, okres ważności umowy,
sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób
odpowiedzialności.  Umowę  należy  dostarczyć  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego. 

- oferta zobowiązuje solidarnie wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

każdy  z  Wykonawców,  którzy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia,  oddzielnie  musi
udokumentować, spełnianie warunków o jakich mowa w dziale 5 niniejszej specyfikacji,

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  lub  do  reprezentowania  ich  w postępowaniu  oraz  zawarcia
umowy  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  publicznego.  Umocowanie  powinno  zostać
przedłożone oddzielnie wraz z ofertą lub wynikać z treści umowy konsorcjum

- Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

5.2. wypełniając załącznik nr  1  ,  jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”,  w miejscu np.
„nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, nie zaś pełnomocnika konsorcjum.

6 Informacja na temat powierzenia części zamówienia podwykonawcom  

6.1. Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

7 Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty.  

7.1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle
według postanowień niniejszej Specyfikacji.

7.2. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Blich 1, 38-400 Krosno I
piętro do dnia 27.10. 2015  do godziny  12:45  Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy
umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

„Przetarg na zakup, dostawę i  montaż jednej sztuki elektrycznego pieca do wytopu szkła dla CDS
Sp. z o.o. 

1/10/2015
Nie otwierać w sekretariacie.”

Termin otwarcia ofert: 27.10.2015 o godź 13: 00 w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie  Sp. z o.o.–
Krosno, ul. Blich 1,    I piętro.

7.3. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnej z ww. opisem ponosi Wykonawca.

7.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert przed terminem
składania ofert.

7.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem,
że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian,  poprawek  itp.  przed  terminem
składania ofert

7.6. Powiadomienie  o wprowadzeniu  zmian  musi  być  złożone wg takich  samych zasad jak  składana oferta  tj.  w
kopercie oznakowanej dopiskiem: „Zmiana”.

7.7. Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

7.8. Oferta  złożona  po  terminie  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  bez  otwierania,  po  upływie  terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

7.9. Oferta  powinna być napisana w języku polskim,  na  maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  inną trwałą
i  czytelną  techniką  oraz  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  firmy  na  zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

7.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
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podpisującą ofertę.

7.11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

7.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
art.  93  ust.  4  ustawy.

8 Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.  

9.1 Na  podstawie  art.  27  ust.  1  ustawy  Zamawiający  dokonuje  wyboru  faksu  oraz  drogi  elektronicznej,  jako
zamiennych  dopuszczalnych  sposobów  przekazywania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  i  informacji  z
zastrzeżeniem punktu 8 b i 17.5 SIWZ. Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się, stosownie do
okoliczności, e-mail bądź zamieszczenie pytania lub wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego. Adres e-
mail Zamawiającego:  biuro@miastoszkla.pl Zamawiający, informacji, oświadczeń, wniosków i zawiadomień, o
jakich mowa w zdaniu pierwszym, nie udziela telefonicznie.

9.2 Wykonawcy, którzy złożyli wniosek o przesłanie SIWZ drogą pisemną, jak też Wykonawcy, którzy złożą stosowny
wniosek oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje otrzymywać będą drogą pisemną,

9.3 Przekazanie informacji w sposób wskazany w punkcie 9.a SIWZ zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie na
żądanie drugiej strony

9.4 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości, związanych z
SIWZ lub sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faksem pod numer (13)43-635-68
bądź  poprzez  witrynę  internetową  Zamawiającego:  http://bip.miastoszkla.pl/pl/zamowienia-publiczne bądź
pisemnie  pod  adres:  38–400  Krosno,  ul.  Blich  2.  W ostatnim  przypadku  przepis  pkt.  9.b  SIWZ  stosuje  się
odpowiednio.

9.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień  niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wpłynął  po upływie terminu
składania wniosku,  o  którym mowa powyżej,  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień  albo pozostawić  wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

9.6 Treść wyjaśnienia zostanie, bez wskazania źródła zapytania, ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego, a w
przypadku o którym mowa w punkcie 9.2 także pisemnie.

9.7  W przypadku wysłania wiadomości faksem lub drogą elektroniczną po godzinach pracy Zamawiającego tj. po
15:00 Zamawiający za datę powzięcia informacji w niej zawartych uzna dopiero następny dzień roboczy. 

9 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  

ofert. 

10 Wycofanie się wykonawcy z postępowania.  

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie 
pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z dopiskiem 
„Wycofanie”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 

11 Miejsce i termin otwarcia ofert  

Otwarcie ofert nastąpi w terminie określonym w punkcie 8.2, w siedzibie Zamawiającego, w Krośnie, ul. Blich 1 
I- piętro Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy 
przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w załączniku nr 2 do siwz, a także 
doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia (pakowanie, transport, ubezpieczenie, szkolenia), podatki, cła, oraz rabaty, upusty itp., których 
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wykonawca zamierza udzielić oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania siwz oraz 
obejmować wszelkie koszty (w tym podatek VAT), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ponosi dodatkowo innych 
kosztów związanych z realizacją zamówienia . 

2. Cena musi być podana w formularzu – „Oferta Wykonawcy” – zał. nr 1 do SIWZ – w złotych polskich (PLN) 
cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), netto i brutto z podaniem 
obowiązującej stawki podatku VAT. 

3.  Przez cenę należy rozumieć cenę zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, 

4. Przy obliczaniu wartości brutto należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto tj. zgodnie ze 
wzorem:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.
5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet wykonania zamówienia, a płatność nastąpi

zgodnie ze stosownym zapisem umowy i ofertą wykonawcy.
6. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia zawartego w załączniku nr 2 oraz ewentualne  

ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

14. WYBÓR OFERTY 

14.1 Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryterium:

1. cena  -  95 %
2. okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) -  5 %

14.2 W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy 
zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto 

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  95 pkt 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 punktów.

14.3  W kryterium „okres gwarancji” wyrażonej w miesiącach, ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, 
zostanie dokonana wg następującej reguły:

• Za gwarancję udzieloną na wymagany okres 12 miesięcy Zamawiający przyzna 0 punktów.

• Oferta z gwarancją 24 miesięcy otrzyma 5 punktów. Jest to maksymalna ilość punktów jaką można otrzymać 
w kryterium „okres gwarancji”.

14.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów z obu kryteriów. 
Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.5 W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej 
oceny punktowej.

14.6 Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kryteriów Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

14.7 W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał 
dla tych ofert zaokrągleń. 

15.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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1.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadomi  o  wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 Wyborze najkorzystniejszej  oferty podając nazwę (firmę) albo imię i  nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację. 

 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając
uzasadnienie faktyczne i prawne 

 Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń w siedzibie przy ul. Blich 2 ). 

 Przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego i terminie przez niego wyznaczonym Wykonawca
przedłoży oryginał  lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru,  w szczególności  z  Krajowego
Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nadto
osoby reprezentujące  Wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy powinny posiadać  ze  sobą  dokumenty
potwierdzające  ich  umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile  umocowanie  to  nie  będzie  wynikać  z
dokumentów  załączonych  do  oferty  lub  przedłożonych  dokumentów  rejestrowych,  o  których  mowa
powyżej

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawcom, a także innym osobom jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec
czynności: 

− Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

− Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienie publicznego.

− Odrzucenia oferty odwołującego. 

17. ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy niedopuszczalne są zmiany istotne postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach 
W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany:
- korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści

oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to
z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności
lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty.

-       przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności, których nie można było
przewidzieć jak: działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym umową terminie. Strony
przyjmują  do zastosowania  w niniejszej  umowie  następującą  definicję  siły  wyższej:  Siła  wyższa  to  zdarzenie  lub
połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do stron, które zasadniczo i istotnie utrudniając wykonywanie części lub
całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich
przezwyciężyć  i  im  przeciwdziałać  poprzez  działanie  z  należytą  starannością  ogólnie  przewidzianą  dla
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 
-       zmiana stawki podatku VAT
-       zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy zamówień powiązanych
z  przedmiotem  niniejszej  umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia  wzajemnych
powiązań.
-    zmiana  terminu  realizacji  zamówienia  w  przypadku  jakiegokolwiek  opóźnienia,  utrudnienia  lub  przeszkody
spowodowanej  przez  dające  się  przypisać  Zamawiającemu,  personelowi  Zamawiającego  lub  innemu  Wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiającego
- przewidujące  dostawy równoważne w nowszej  i  oczywiście lepszej  technologicznie ich wersji,  bądź  te  same
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dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny,

Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego

18. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: 3 000,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto CDS Sp. z o.o. (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):

Bank Pekao S.A  51124023111111001061508371

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię 
wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 

Na poleceniu przelewu należy wpisać:

„WADIUM NR 1/10/2015

W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz
Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem:

,,WADIUM  1/10/2015 ”

NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 27.10.2015 R. DO GODZ 12:45 .  I ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE
ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY Blich 1 , 38-400 I piętro.

KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY ( JAKO ZAŁĄCZNIK)

Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest 
związany ofertą.

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego.

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 
Gwarancja (poręczenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 

Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 
ustawy.

7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium 
dotyczy.

8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej 
formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający 
uzna za odrzuconą.

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
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terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 
po jego stronie.

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy.

14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres 
banku, numer konta itd. !!! (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE POPRAWY OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH, 
RACHUNKOWYCH I INNYCH OMYŁEK

Zamawiający dokonana poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek w ofercie na 
poniższych zasadach:

• Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie. Warunkiem poprawienia omyłek pisarskich jest 
ich oczywistość (omyłka oczywista znaczy bezsporna, niebudząca wątpliwości). 

• Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, jak, w szczególności:

- wszelkie omyłki polegające na podaniu wadliwego wyniku będącego skutkiem wykonania działania 
arytmetycznego, 

- nieprawidłowego podania kwoty podatku VAT (przy zastosowaniu przez wykonawcę prawidłowej stawki VAT)

- w przypadku gdy: 

- cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek
miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

- cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten 
zapis,. Który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

• Jeżeli ani cena podana liczbą ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, ze 
prawidłowo podano ceny wyrażone słownie.

• Nie podlega poprawie cena jednostkowa netto oraz liczba jednostek miar. 

• Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona .

 

20.  ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY O  ZAMÓWIENIE  PUBLICZNE  –  nie
dotyczy

21.  WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI 

I) w sprawach merytorycznych:
Stefan Dziadosz tel. 13 43 635 68.
II) w sprawach formalnych (proceduralnych):
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Agnieszka Woźniak tel. 13 43 635 68

22. ZAPISY KOŃCOWE. 

Treść niniejszej specyfikacji została sporządzona na podstawie wymogów art. 36 ustawy i dalszych oraz innych 
postanowień w/w ustawy, które winny przynieść wykonawcy niezbędna wiedzę w celu sporządzenia właściwej, nie 
podlegającej odrzuceniu oferty. Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków 
podanych w SIWZ, oraz że nie wnosi uwag co do jej treści w odniesieniu do przepisów Ustawy - prawo zamówień 
publicznych

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 2 - Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Załącznik nr 3– Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( wzór)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 
ustawy (wzór) 

Załącznik nr 5 - wzór umowy
Załącznik nr 6 –warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

Załączniki stanowią integralną część oferty.

załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
UWAGA!!: WYPEŁNIA W CAŁOŚCI I PODPISUJE WYKONAWCA!

        (pieczęć Wykonawcy)

Niniejszym  przedkładamy  naszą  ofertę  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na zakup i  dostawę  jednej sztuki  elektrycznego pieca do wytopu szkła dla
Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie nr postępowania 1/10/2015

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

I. CENA
1.Cena oferty wynosi: 
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 brutto ................................ zł 
(słownie:......................................................................................................................................), 

netto………………………zł
(słownie…………………………………………………………………………………………)
Stawka VAT..................%

II.  Wykonawca  oświadcza,  że  ceny  podane  w  pkt.  1  zawierają  wszelkie  koszty  związane  z

realizacją przedmiotu umowy.

III.  Oświadczamy,  że  dostawę  będącą  przedmiotem  zamówienia  wykonamy  zgodnie  z
wymaganiami i warunkami wynikającymi z ustawy Pzp oraz określonymi przez Zamawiającego w
SIWZ wraz z załącznikami, w tym wzorem umowy i w terminach tam oznaczonych.

IV. Wykonawca oferuje …………. (min. 12 miesięcy) gwarancji na przedmiot zamówienia.

V.  TERMIN PŁATNOŚCI 

Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności określone szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 
5 do SIWZ – par. 6

VI. Zobowiązujemy się dostarczyć zaoferowany przedmiot zamówienia do siedziby CDS Sp.
zo.o.  w Krośnie, ul. Blich 2 na własny koszt i ryzyko w terminie do …………….. roku (max. o
90 dni ) od daty podpisania umowy. 

VII.  Oświadczamy,  iż  jesteśmy  w  posiadaniu  stosownej  wymaganej  przepisami  prawa
dokumentacji i jesteśmy gotowi udostępnić ją na wezwanie Zamawiającego. 

  
VIII. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 44
ustawy Pzp. 

IX.  Jednocześnie oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszej Specyfikacji oraz z
wzorem  umowy,  nie  wnosimy  do  nich  zastrzeżeń  i  wyrażamy  gotowość  zawarcia  umowy,
uwzględniającej  warunki  zamawiającego  oraz  warunki  przedstawione  w  ofercie,  w  miejscu  i
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

X.  Ofertę składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.

5 XI. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.

6 XII. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej*
7 XIII. Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i przedstawiam listę podmiotów należących

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt:*

a) …………………………………….
b) ………………………………….....
c) ………………………………….....
d) ………………………………….....
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..........., dn. ...............................
  (podpis osoby – osób uprawnionych

do  składania  oświadczeń  woli
wraz z pieczątką imienną) 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 
1) ............................................................
2).............................................................
itd.
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Dane wykonawcy :

Nazwa:............................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................

Województwo ...................................................................powiat..................................................

Kod :  ......................................Tel./fax: .........................................................................................

NIP ..............................REGON: .........................................................

KRS/ EDG..........................................................................................

INTERNET http:// ...........................................................................

e-mail: ..............................................................................................

bank i numer konta bankowego…………………………………………………………………….. 

imię, nazwisko osoby do kontaktów................................................, tel............................................

..........., dn. ...............................

(podpis osoby – osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną) 
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WYMAGANE PARAMETRY ELEKTRYCZNEGO PIECA DO SZKŁA
Zał. 2

Lp Parametr Wymaganie
graniczne

Parametr oferowany

1 Maksymalna temperatura topnienia
pracy pieca  1400°C

TAK

2 Zasilanie maksymalna  moc pieca  
max. 40 kW

TAK

3 Wymiary  zewnętrzne Ø 1530 x H 
1700

TAK

4 Energia elektryczna  70 A TAK
5 Zasilanie  3P- 400 V- +/- 5%- 50Hz TAK
6 Całkowite zużycie  24 godziny : z 

topnienia szkła 470 kW
TAK

7 Wyrobowa ilość szkła  250 kg TAK
8 Pojemność całkowita donicy  330 

kg
TAK

9 Głębokość pojemnika szkła  
350mm 

TAK

10 Moc 10-15 kW aby utrzymać  piec 
przy  temperaturze 1150°C

TAK podać
moc

11 Waga pieca max.  1500 kg. TAK
12 Okrągły zbiornik , wymiary wew. Ø 

800 mm
TAK

13 Piec wyposażony w drzwi 
przesuwne w płaszczyźnie 
poziomej. Otwieranie i zamykanie 
za pomocą  dźwigni.

TAK

14 Ilość elementów  grzejnych  min 12
wykonanych  z drutu  oporowego  
typu Kanthal 

TAK

15 Spirale grzewcze  rozmieszczone  
równomiernie  dookoła całek 
komory  : na ścianach , dnie i 
drzwiach.

TAK

16 Piec przeznaczony do  stopienia  
stłuczki, granulki szklanej, 
granulowanego wsadu lub  
kombinacji  tych materiałów.

TAK

17 Piec wykonany  z wysokiej  jakości 
materiałów  ogniotrwałych  
odpornych  na działanie  wysokich 
temperatur, odpowiednich do ich 
zastosowania i usytuowania w 
urządzeniu. Zewnętrzna część 
pokryta  materiałem izolacyjnym

TAK

18 Donica basenowa wykonana z 
materiałów ogniotrwałych - 
topionych klasy AZS

TAK

19 Wymienny zbiornik topnienia 
(donica)

TAK

System sterowania 
20 Programator zintegrowany  z 

piecem  z zabezpieczeniem  przed 
TAK
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przegrzaniem
21 Blokada klawiszy  w celu 

zabezpieczenia  urządzenia  przed 
niepożądaną  ingerencją w 
działanie programu

TAK

22 Ustawianie czasu  uruchamiania 
programu

TAK

23 Możliwość  zmiany  programu w 
trakcie  przebiegu  programu

TAK

24 Wszystkie części pieca wraz z 
opakowaniem muszą się zmieścić 
w otworze drzwiowym o szerokości
900 mm.

25 Piec do wytopu szkła wyposażony 
w dodatkową zapasową donicę 
wytopową. Donica gotowa do 
wymiany, wykonana z materiałów 
ogniotrwałych o identycznych 
parametrach jak zamontowana w 
piecu

TAK

26 Podłączenie  elektryczne przez 
osobę posiadającą  wymagane  
prawem uprawnienia  w tym 
zakresie

TAK

27 Serwis w ciągu max 24 godziny TAK podać

…………………………………………….
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania

oświadczeńwoli wraz z pieczątką imienną) 
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załącznik nr 3 

 (pieczęć Wykonawcy) 

(miejscowość. data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Nazwa sk adaj cego ofert  adres ulica telefon/fax.ł ą ę

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie „PRZETARG
NIEOGRANICZONY” na  zakup, dostawę i montaż  jednej sztuki elektrycznego pieca do wytopu szkła

dla Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie nr postępowania 1/10/2015

- oświadczam, że:
  
   1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;  

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) spełniam warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 
     5) spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 „prawa zamówień publicznych”.

………………dnia …………..

………..……………………………………….
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania
w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 4
 (pieczęć Wykonawcy) 

(miejscowość. data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

........................................................................................................................................
Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie „PRZETARG
NIEOGRANICZONY” na zakup, dostawę  i montaż jednej sztuki elektrycznego pieca do wytopu szkła   dla

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie, nr postępowania 1/10/2015

 - oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania z powodu niespełniania

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

………………dnia …………..
………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik 5

Umowa 1/10/2015 - wzór

zawarta w dniu ……………. roku w Krośnie pomiędzy

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Blich 2, 

wpisanym do KRS 0000367353, REGON 180619978, NIP 684-260-79-64,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu- Kordas Lech Czesław

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a

firmą: ……………………………………..

adres: ……………………………………..

wpisaną  do   KRS/EDG  …………………….,  REGON…………………….,  NIP

…………………………….,

reprezentowaną przez: ………………………………………………………

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

Umowę  niniejszą  zawiera  się  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr poz. 907
z późn. zmianami ) 

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu elektrycznego pieca do wytopu  szkła dla

Centrum  Dziedzictwa  Szkła  Sp.  z  o.o.  w  Krośnie  zwanych  dalej  „towarem”,  zgodnie  z

zestawieniem parametrów  wymaganych  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), jak też zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy, za cenę

………………… PLN brutto, ………………. PLN netto.

§ 2

SIWZ i oferta

2525



SIWZ i oferta przetargowa stanowią integralną część umowy.

§ 3

Warunki dostawy

W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego

w terminie ……………… (  max. do 9 tygodni od dnia podpisania umowy ) następujących

świadczeń: 

a) dostarczenia  własnym transportem  i  na  własne  ryzyko przedmiotu  umowy do siedziby

Zamawiającego,

b) rozładunku  przedmiotu  umowy  ze  środka  transportu  oraz  ich  przetransportowania

[wniesienia] do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania z opakowań

oraz montażu,

c) przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę, rozładunek i montaż towaru oraz przeszkolenie personelu

Zamawiającego zawarte jest w cenie, o której mowa w §1.

Wykonawca  oświadcza,  że  dostarczony  przedmiot  umowy  odpowiada  wszystkim  cechom

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest fabrycznie nowy.

Za dzień realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Protokół zdawczo -odbiorczy musi być sygnowany numerem sprawy.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego –

loco obiekty Zamawiającego w godzinach pracy CDS sp. z o.o tj. 7:00-15:00.

Wykonawca zobowiązuje się do ujęcia w cenie, o której mowa w  § 1, wszystkich dodatkowych

opłat  związanych  z  dostarczeniem  towaru  w  szczególności  opłat  celnych  i  zabezpieczeniu

towaru

§ 4

Gwarancja i serwis

- Wykonawca udziela ....... (min. 12) miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy. 

- Warunki gwarancji określone są w załączniku nr 6 do SIWZ.

§ 5

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty  Zamawiającemu kar umownych w następujących

wypadkach i w następujących wysokościach:

- za  opóźnienie  w  realizacji  przedmiotu  umowy  w  wysokości  2  %  wartości

niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż
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20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 5 % wartości

zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

- w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  w  wysokości  20%

wartości nie  wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.),

- w przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt 1) lub nie dotrzymania terminu załatwienia

reklamacji,  o którym mowa w pkt. 2), przekraczającego 14 dni,  Zamawiający zastrzega

sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar

umownych w sposób określony w pkt 3).

2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy,

będzie naliczana maksymalnie do 10 dni,  w przypadku,  gdy opóźnienie przekroczy 10 dni

Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 pkt. 3.

3. W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania

zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną

Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach

ogólnych prawa cywilnego.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w §

1.

§ 6.

Warunki zapłaty

2.Zamawiający zobowiązuje  się  do zapłaty należności  przelewem w terminie  30 dni  od daty

wystawienia faktury VAT. 

3.Podstawą do wystawienia  faktury będzie  podpisany przez  strony protokół  zdawczo-odbiorczy

towaru. 

4.W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności w terminie, o którym mowa w ust. 1,

Wykonawcy przysługiwać będą odsetki równe odsetkom podatkowym w wysokości obliczonej

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym

mowa w ust.  1  będzie  liczony od daty otrzymania  przez  Zamawiającego od  Wykonawcy

właściwie wystawionej faktury korygującej.

6.Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  opisu  towaru  na  fakturze  w  sposób  odpowiadający

przedmiotowi danej umowy, pod rygorem zwrotu faktury do korekty. 
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§ 7

Postanowienia ogólne

1. W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych, bądź likwidacji

jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni

przed planowaną zmianą.

2. W przypadku określonym w pkt.  1  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od

umowy.

§ 8

Wybór prawa polskiego

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w

szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, a ewentualne spory

wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 9

Pactum de forma
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Egzemplarze umowy.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla  Zamawiającego, jeden

dla Wykonawcy).

                        

ZAMAWIAJĄCY                                 WYKONAWCA
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                                                                                                                                                                   załącznik nr 6 
           

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU POGWARANCYJNEGO

dla oferowanego urządzenia/ sprzętu/ wyrobu:

……………………………………………………....................................................................................………

Lp
                                      

WARUNKI GWARANCJI

I. II. III.WYKONAWCA WYPEŁNIA WSZYSTKIE PUSTE MIEJSCA W 
BLANKIECIE !!

1 Czas gwarancji w miesiącach/ 
przedmiot gwarancji 

gwarancja  wynosi  …………..miesiące  (min.  12  miesiące)  od  dnia
podpisania protokołu odbioru, 

Oświadczamy iż niniejsza gwarancja obejmuje zaoferowane urządzenie/
sprzęt/wyrób,  wraz  z  oprzyrządowaniem,  którego  szczegółowy  opis
zawiera załącznik nr 2 formularz przedmiotu zamówienia – zestawienie
parametrów technicznych załączony do oferty,  jednak z  wyłączeniem
materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych). 

2 Czas reakcji serwisu od momentu 
zgłoszenia usterki i przyjazdu do 
Zamawiającego 

...................…………………………... godz.(max. 24 godziny)

Inne:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………  

3 Maksymalny czas usunięcia usterki do 
5 dni roboczych od momentu 
zdiagnozowania usterki, gdy zachodzi 
konieczność sprowadzenia części 
zamiennych

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

4 Graniczny czas naprawy 
gwarancyjnej , po przekroczeniu 
którego okres gwarancji przedłuża się o
czas przerwy w eksploatacji  

10 dni 

5 Minimalna liczba naprawa powodująca
wymianę podzespołu na nowy 

 
2 naprawy 

6 Przyczyny utraty prawa do gwarancji 
(Proszę podać lub wskazać na 
odpowiedni dokument załączony do 
oferty)

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

7 Autoryzowany serwis gwarancyjny na ………………………………………………………………………………
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terenie Polski , w tym ich lokalizacja, 
wykaz punktów serwisowych w Polsce, 
ich lokalizacja
(Proszę podać lub wskazać na 
odpowiedni dokument załączony do 
oferty)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

8 Adres najbliższego serwisu  
………………………………………………………………………..

9 Numer telefonu i faksu na który mają 
być zgłaszane awarie

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................
........................................................................................................................

10 Dostępność części zamiennych Gwarancja  produkcji  części  zamiennych  oraz  pełnej  obsługi
pogwarancyjnej  przez  okres  10  lat  oraz  zapas  magazynowy  części
zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu.

II
SERWIS POGWARANCYJNY

1 Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki

2 Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia

3
KOSZT OBSŁUGI SERWISOWEJ

3.1 1 roboczogodzina

3.2 Dojazd do użytkownika

* wypełnia wykonawca, w tym wskazując nr pakietu, nazwę, model itp. oferowanego urządzenia oraz uzupełniając
odpowiednio III kolumnę tabeli (można sporządzić na własnym druku)

........................., DNIA ................                  .......................................................
(podpis osoby – osób uprawniony do 

składania oświadczeń woli 
wraz z

pieczątką imienną)
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	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
	KOD CPV:
	ZATWIERDZAM:


	1 Przedmiot zamówienia.
	1.1. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, zestawieniu stanowiącym załączniki nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferowany wyrób musi być odpowiednio oznakowany, w tym posiadać wymagane prawem znaki bezpieczeństwa. Zamawiający informuje iż wszystkie części pieca wraz z opakowaniem muszą się zmieścić w posiadanym otworze drzwiowym o max szerokości 900 mm.
	1.2. W związku z obowiązkiem instalacji elektrycznego pieca Zamawiający zaleca dokonania przez Wykonawcę starannej wizji lokalnej na terenie CDS Sp. z o.o., w obszarze wykonania przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty w postępowaniu. W wypadku braku dokonania wizji lokalnej albo nienależytym dokonaniu wizji lokalnej oraz zaistnienia błędów, braków, wad lub nieścisłości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by uniknąć, gdyby wizja lokalna została wykonana należycie, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone korzyści) powstałe u Zamawiającego w związku z brakiem dokonania albo nienależytym dokonaniem wizji lokalnej.
	1.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
	1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
	1.5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralna cześć SIWZ.
	1.6. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.miastoszkla.pl/ i może być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej – email lub płyta CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przekazania/ przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej – SIWZ jest nieodpłatna, w wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki.

	2 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o jakich mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy.
	3 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.
	Termin realizacji zamówienia: do 9 tygodni od daty podpisania umowy
	4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz)
	5.3 Zamawiający informuje, że technika oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków wymaganych będzie polegała na zastosowaniu systemu zero – jedynkowego, tzn. „spełnia” lub „nie spełnia”.,
	5.4 Zamawiający wymaga dołączenia wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 1, oraz wypełnionego formularza przedmiotu zamówienia, cenowego - załączniki nr 2 stanowiących właściwą część oferty.
	5.5 zaleca się dołączenie do oferty wypełnionego i zaparafowanego wzoru umowy – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji,
	5.6 Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
	5.7 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (art. 26 ust. 2 b ustawy prawo zamówień publicznych)
	5.8 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy protokół z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane (art. 8 ust. 3)
	5.9 Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winne być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 8 ust. 3 ustawy)

	5 Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
	5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
	5.2. wypełniając załącznik nr 1 , jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, nie zaś pełnomocnika konsorcjum.

	6 Informacja na temat powierzenia części zamówienia podwykonawcom
	6.1. Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

	7 Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty.
	7.1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.
	7.2. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Blich 1, 38-400 Krosno I piętro do dnia 27.10. 2015 do godziny 12:45 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:
	„Przetarg na zakup, dostawę i montaż jednej sztuki elektrycznego pieca do wytopu szkła dla CDS Sp. z o.o.

	7.3. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnej z ww. opisem ponosi Wykonawca.
	7.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert przed terminem składania ofert.
	7.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert
	7.6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie oznakowanej dopiskiem: „Zmiana”.
	7.7. Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
	7.8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
	7.9. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
	7.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
	7.11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
	7.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

	8 Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
	9.1 Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje wyboru faksu oraz drogi elektronicznej, jako zamiennych dopuszczalnych sposobów przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji z zastrzeżeniem punktu 8 b i 17.5 SIWZ. Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się, stosownie do okoliczności, e-mail bądź zamieszczenie pytania lub wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego. Adres e-mail Zamawiającego: biuro@miastoszkla.pl Zamawiający, informacji, oświadczeń, wniosków i zawiadomień, o jakich mowa w zdaniu pierwszym, nie udziela telefonicznie.
	9.2 Wykonawcy, którzy złożyli wniosek o przesłanie SIWZ drogą pisemną, jak też Wykonawcy, którzy złożą stosowny wniosek oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje otrzymywać będą drogą pisemną,
	9.3 Przekazanie informacji w sposób wskazany w punkcie 9.a SIWZ zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie na żądanie drugiej strony
	9.4 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości, związanych z SIWZ lub sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faksem pod numer (13)43-635-68 bądź poprzez witrynę internetową Zamawiającego: http://bip.miastoszkla.pl/pl/zamowienia-publiczne bądź pisemnie pod adres: 38–400 Krosno, ul. Blich 2. W ostatnim przypadku przepis pkt. 9.b SIWZ stosuje się odpowiednio.
	9.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
	9.6 Treść wyjaśnienia zostanie, bez wskazania źródła zapytania, ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego, a w przypadku o którym mowa w punkcie 9.2 także pisemnie.
	9.7 W przypadku wysłania wiadomości faksem lub drogą elektroniczną po godzinach pracy Zamawiającego tj. po 15:00 Zamawiający za datę powzięcia informacji w niej zawartych uzna dopiero następny dzień roboczy.

	9 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
	10 Wycofanie się wykonawcy z postępowania.
	11 Miejsce i termin otwarcia ofert
	5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet wykonania zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie ze stosownym zapisem umowy i ofertą wykonawcy.
	6. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia zawartego w załączniku nr 2 oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
	14. WYBÓR OFERTY
	Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 punktów.

	15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
	1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi o wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
	Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.
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