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Wiesław Pasierbek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 13/ZP/ZG0/2013

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315d
Regon: 072321490 NIP: 547-19-00-421, KRS 0000044393
Tel. i fax (0 33) 829-75-90

2. Tryb udzielania zamówienia
Przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  i  dostawa  drutu  stalowego  do  belowania

sprasowanych  odpadów  w  ilości  nie  mniejszej  niż  2500-3000  kg  każdorazowo,  w
zależności od potrzeb Zamawiającego. Szczegółowe warunki dostaw zostaną ustalone po
podpisaniu umowy.

3.2. Wspólny Słownik Zamówienia: Kod CPV 44.33.30.00-3
3.3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry techniczne:
3.3.1. Średnica drutu: 3,7 mm.
3.3.2. Drut stalowy, miękko odpuszczany, nasączony powierzchniowo olejem.
3.3.3. Wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016.
3.3.4. Wytrzymałość 350-400 N/mm2.
3.3.5. Pakowany w kręgi o średnicy wewnętrznej min. 350 mm zewnętrznej 600-700 mm.
3.3.6. Waga 1 kręgu w granicach 100 -120 kg.
3.4. Ilość zamawiana w okresie od dnia 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. wyniesie ok. 50 ton.
3.5. Dostawa materiału na europaletach, zabezpieczonych folią.
3.6. Wykonawca będzie dostarczał drut własnym lub wynajętym transportem do magazynu

Zamawiającego  mieszczącego  się  na  terenie  Zakładu  Gospodarki  Odpadami  S.A.
w Bielsku-Białej ul. Krakowska 315d,  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
6.00-16.00. Koszt transportu należy wkalkulować w cenę towaru.

3.7. Zamówiony  drut  do  prasy  Wykonawca  dostarczy  w  ciągu  3  dni  roboczych  po
otrzymaniu zamówienia faksem od Zamawiającego. 

3.8. Ważenie  poszczególnych  dostaw  będzie  odbywało  się  na  wagach  Zamawiającego,
zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym.
Dokument  ten  będzie  stanowić  wyłączną  podstawę  do  określenia  ilości  odebranych
partii.  Różnice  w wagach Wykonawcy a Zamawiającego  będą  rozliczane  na korzyść
Zamawiającego.

3.9. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  do  każdej  jednorazowej  dostawy  komplet
dokumentów potwierdzających, że dostarczony drut posiada odpowiednie właściwości
mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016.

3.10. Ewentualna niezgodność danej dostawy z wymaganiami Zamawiającego zostanie uznana
za niezgodną z zamówieniem i będzie podlegać reklamacji.

3.11. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  ograniczenia  ilości  dostaw  przedmiotu
zamówienia,  a  Wykonawca  nie  będzie  wnosił  przeciwko  Zamawiającemu  roszczeń
z tego tytułu.

3.12. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Umowa (Załącznik nr 5
do SIWZ).

3.13. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  wszystkich  mających  zastosowanie
przepisów  prawnych  oraz  przepisów  wewnętrznych  obowiązujących  na  terenie  ZGO
S.A., 
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a nadto zapewnić ich przestrzeganie przez swoich pracowników. Dotyczy do zwłaszcza
spełnienia wymagań odnoszących się do przepisów z zakresu:
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ochrony przeciwpożarowej,
- ochrony środowiska,
- ruchu drogowego.
W  związku  z  powyższym  Wykonawca  bierze  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za
niekorzystne skutki wynikające z jego działań, niedopatrzeń lub zaniedbań w zakresie
bezpieczeństwa, zdrowia ppoż i ochrony środowiska w stosunku do ZGO S.A., miejsca
wykonywania prac, jak również jakiejkolwiek strony trzeciej.

4. Termin wykonania zamówienia
Umowa na dostawę drutu do belowania sprasowanych odpadów zostanie zawarta na czas
określony: od dnia 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. 

5. Warunki  udziału  w postępowaniu oraz  opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:

5.1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełnią  warunki  o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych i którzy wykażą
ich  spełnienie  na  poziomie  wymaganym  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  opisem
zamieszczonym w SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania z powodu
niespełnienia  warunków  określonych  w  art. 24  ust.  1  ustawy  -  Prawo  zamówień
publicznych.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki:

5.1.1. Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunku  w  tym  zakresie  na  podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik
nr 2 do SIWZ.

5.1.2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę minimum 3
wykonanych na przestrzeni  ostatnich trzech lat  dostaw drutu do prasy o parametrach
tożsamych lub  zbliżonych do wymaganych przez Zamawiającego – należy podać daty
wykonywania  dostaw,  przedmiot  dostaw,  wskazać  odbiorców  i  załączyć  dokumenty
potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (min. od 3 odbiorców).

5.1.3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunku  w  tym  zakresie  na  podstawie
oświadczenia
o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  stanowiącym  Załącznik  nr  2  do
SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku ponadto na podstawie Świadectwa
jakości  drutu  do  prasy  wystawionego  przez: a)  producenta  drutu  potwierdzające,  że
oferowany drut posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą
PN-67/M-80026; b) producenta stali  walcowanej  przeznaczonej  do produkcji  drutu,  z
którego ma wynikać gatunek stali i wykonanie zgodne z normą PN-EN 10016.

5.1.4 Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia
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Zamawiający  uzna  za  spełnienie  tego  warunku  przedłożenie  przez  Wykonawcę
Informacji  Banku,  w którym posiada  podstawowy rachunek  bankowy potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na
poziomie minimum 100.000,00 PLN.

5.1.5 Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
PZP
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunku  w  tym  zakresie  na  podstawie
oświadczenia 
o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  stanowiącym  Załącznik  nr  2  do
SIWZ.  Ponadto  Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunku  na  podstawie
dokumentów określonych w pkt. 6.4, 6.5, 6.6 SIWZ 

5.1.6 Inne warunki udziału w postępowaniu: Wykonawcy  akceptują  warunki  zawarte 
w  niniejszej  SIWZ  poprzez  złożenie  oświadczenia  o  zapoznaniu  się  z  warunkami
postępowania zawartymi w SIWZ wraz z jej załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń. 
Spełnienie warunku: przedłożenie dokumentu, o których mowa pkt.  6.3 SIWZ
Wykonawcy złożą komplet dokumentów wymaganych w pkt. 6 SIWZ. 
Zamawiający  oceni  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  wg  formuły
„spełnienia” /„nie spełnienia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
Wykonawca  powinien  wykazać  spełnienie  każdego  z  warunków.  Niespełnienie
któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

5.1.7 W  niniejszym  postępowaniu  nie  dopuszcza  się  składania  ofert  częściowych,  ani
wariantowych.

5.1.8 W postępowaniu przewiduje się udzielenie tzw. Zamówień uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 

5.1.9 Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonania zamówienia podwykonawcom.

6. Zestaw  dokumentów  wymaganych  od  Wykonawców  biorących  udział
w postępowaniu o zamówienie publiczne.

6.1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, oraz oświadczenie, że
oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty wyznaczonej jako termin
składania ofert (Załącznik nr 1 SIWZ).

6.2. Oświadczenie o możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 22
PZP (Załącznik nr 2 SIWZ) wraz z Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP (Załącznik nr 4 do SIWZ).

6.3. Oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ), że Wykonawca uzyskał konieczne informacje
do przygotowania oferty, zapoznał się z warunkami postępowania zawartymi w SIWZ
wraz  z jej załącznikami oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń,  a także, że  zawarty  w
SIWZ Projekt  Umowy  (Załącznik nr 5 SIWZ) został przez oferenta zaakceptowany.

6.4. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy  wymagają  wpisu lub  ewidencji,  w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt 2 PZP
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.5. Aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 9 Ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

6.6. Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających  odpowiednio,  że Wykonawca nie  zalega z opłacaniem
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podatków,  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne,  lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego
organu  -  wystawionych  nie  wcześniej  niż  na  3  miesiące  przed  upływem  terminu
składania ofert.

6.7. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów i podejmowania zobowiązań
w imieniu oferenta, chyba że dokumenty podpisują bądź zobowiązania podejmują osoby
uprawnione do tego typu czynności i są wskazane w jednym z dokumentów, o których
mowa w pkt 6.4. 

6.8. Wykaz minimum 3 wykonanych na przestrzeni ostatnich trzech lat dostaw drutu do prasy
o  parametrach  tożsamych  lub   zbliżonych  do  wymaganych  przez  Zamawiającego  –
należy  podać  daty  wykonywania  dostaw,  przedmiot  dostaw,  wskazać  odbiorców  i
załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (min. od
3 odbiorców).

6.9. Informacja  Banku,  w  którym  Wykonawca  posiada  podstawowy  rachunek  bankowy
potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków finansowych  lub  zdolność  kredytową
Wykonawcy na poziomie minimum 100.000,00 PLN.    

6.10. Świadectwo jakości drutu do prasy wystawione przez:
6.10.1  producenta drutu potwierdzające, że oferowany drut posiada odpowiednie właściwości 

mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026;
6.10.2 producenta stali walcowanej przeznaczonej do produkcji drutu, z którego ma wynikać 

gatunek stali i wykonanie zgodne z normą PN-EN 10016.
6.11. Podmioty występujące wspólnie, z zastrzeżeniem pkt 5.1.9 SIWZ przedłożą ponadto:
a) potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopię  umowy  regulującej  współpracę

podmiotów  występujących  wspólnie  –  żądanie  to  wymagane  jest  przed  podpisaniem
umowy na dostawę drutu do belowania,

b) dokument  ustanawiający  pełnomocnika  do  wspólnego  reprezentowania  Wykonawców
w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.12. Dokumenty,  o których mowa w pkt.  6.1.-6.11. powinny być przedstawione w formie
oryginałów albo kopii  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski, sporządzonym przez tłumaczy przysięgłych.

6.13. Załączniki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle
według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania zmian.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się

Na  podstawie  art.  27  PZP  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie na piśmie (faksem) a każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

1. Wykonawca  przystępujący  do  przetargu  zobowiązany  jest  wnieść  wadium  w 
wysokości: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu,
2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa w art.  6  b  ust.  5  pkt  2
ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia
innych instytucji  winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument
wadialny  powinien  być  wystawiony  na  Zamawiającego,  mieć  formę  oświadczenia
bezwarunkowego,  nieodwołalnego  i  płatnego  na  pierwsze  pisemne  żądanie
Zamawiającego.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w 
Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 24 1750 1178 0000 0000 2224 2423 z podaniem tytułu:
„Dostawa drutu do belowania sprasowanych odpadów w ZGO S.A.” (13/ZP/ZGO/2013)

4. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego do terminu
składania ofert.

5. Wadium wniesione  w pieniądzu uznaje się  za  wniesione w terminie  -  z  chwilą  jego
wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. 

6. Niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale - w sekretariacie ZGO S.A. 
w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d w terminie składania ofert.

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium w następujących przypadkach:

 jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp,
nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

 jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
-  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach
określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należnego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.

Powyższe  okoliczności  muszą  być  jednoznacznie  określone  w  treści  gwarancji
wnoszonej 
w formie innej, niż w pieniądzu. 

9. Termin związania ofertą
Wykonawcy  pozostają  związani  złożoną  przez  siebie  ofertą  przez  okres  30  dni 
od daty upływu terminu składania ofert. Powyższy termin należy wpisać w formularz
ofertowy (Załącznik nr 1 SIWZ).

10. Opis sposobu sporządzenia oferty
10.1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do

SIWZ.
10.2. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione

kopie) wymagane odpowiednimi postanowieniami w pkt 6 niniejszej SIWZ.
10.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Napisana na komputerze lub ręcznie

czytelnym pismem i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

10.4. Każda  zapisana  strona  oferty,  załączników  winna  być  podpisana  przez  osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.  Wszelkie  poprawki treści  oferty
powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej ilości
ofert przez tego samego Wykonawcę zostaną odrzucone wszystkie złożone przez niego
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oferty.  Również  złożenie  oferty  częściowej  lub  zawierającej  rozwiązania  wariantowe
spowoduje odrzucenie takiej oferty.

10.6. Zamawiający poprawi znajdujące się w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz
omyłki  rachunkowe  w  obliczeniu  ceny,  a  o  powyższym  niezwłocznie  zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

11. Miejsce oraz termin składania ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta

powinna być adresowa na:

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315d 
i oznaczona napisem:
„Przetarg  nieograniczony  –  dostawa  drutu  stalowego  do  belowania  sprasowanych
odpadów dla ZGO S.A. na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nie otwierać przed
dniem 19 listopada 2013 r. godz. 10.00”
Kopertę (opakowanie) zaopatrzyć w nazwę i adres Wykonawcy umożliwiający odesłanie
oferty uszkodzonej lub złożonej po wyznaczonym terminie składania ofert.

11.2. Oferty należy składać do dnia 19.11.2013 r. do godz. 9.30.
11.3. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania po upływie

terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
11.4. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do badania pod warunkiem dostarczenia ich przez

pocztę w terminie określonym w pkt. 11.2. 
11.5. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  pod

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu, przed terminem składania ofert. Wraz z pismem informującym o zmianie
oferty  oferent  składa  nową  ofertę  w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej  określeniem
„zmiana” i spełniającej wymagania opisane w pkt 11.1. 

11.6. W  przypadku  złożenia  oferty  zamiennej  oferta  pierwotna  będzie  wycofana  
z postępowania bez otwierania i zostanie zwrócona Wykonawcy.

11.7. Oferty wycofane, będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

12. Opis sposobu obliczania ceny 
12.1. Cenę ofertową należy przygotować podając koszt 1-ego (słownie: jednego) kilograma

drutu  do prasy,  dostarczanego w ramach zamówienia.  W cenie  należy ująć wszelkie
jednostkowe koszty, jakie muszą zostać poniesione  na właściwe wykonanie przedmiotu
zamówienia.

12.2. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy
ceną wyrażoną cyfrowo a słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie. Cena ofertowa
winna uwzględniać: cenę netto, podatek VAT, cenę brutto.

12.3. Przedmiotem oceny będzie cena brutto.

13. Kryterium oceny
13.1. Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  kryterium  najniższej  ceny.

Znaczenie kryterium ceny – 100%. Ważna oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów,
a pozostałe proporcjonalnie mniej punktów wyliczonych wg wzoru:

C = 
Cb

C min
 x 100 pkt. 

gdzie:
C - ilość punktów jakie otrzyma oferta

7



SIWZ „Dostawa drutu do belowania sprasowanych odpadów w ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres
1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.”

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Cb - cena oferty badanej;
100 pkt - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta.

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczonych według powyższego wzoru
będzie dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.

13.2. Spośród złożonych, ważnych ofert, Zamawiający wybierze ofertę i udzieli  zamówienia
Wykonawcy, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą.

13.3. Jeśli  zostaną  złożone  oferty  o  tej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,
którzy je złożyli, do złożenia ofert dodatkowych.

14. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ, wykaz osób upoważnionych do ich
udzielenia  oraz  informacja  o  sposobie  wprowadzania  zmian  w  dokumentach
stanowiących SIWZ

14.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień na podstawie art. 38 ustawy PZP.

14.2. Zamawiający  odpowie  na  pytania  w  formie  pisemnej  i  prześle  jednocześnie  treść
wyjaśnienia  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  dostarczono  SIWZ,  bez
ujawnienia źródeł zapytania. 

14.3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami w kwestii udzielenia zamówienia jest:
w zakresie merytorycznym: Pani Izabela Oleksiuk, tel. (033) 829-75-90 w. 32,
sprawach dotyczących  procedury zamówień publicznych:  Pani  Anna Wolak-Danecka,
tel. (033) 829-75-90 w 37.

14.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

15. Przebieg postępowania
15.1. Otwarcie i badanie ofert.
15.1.1. Otwarcie ofert przez komisję nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bielsko-Biała, przy

ul. Krakowskiej 315 d w dniu i o godzinie określonej w punkcie 11.
15.1.2. Bezpośrednio przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę  jaką  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
15.1.3. Otwarcia ofert dokonuje się jawnie, tj. mogą przy tej czynności być obecni Wykonawcy

oraz inne osoby, które chcą uczestniczyć w tej czynności. 
15.1.4. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy (firmy),

adresy Wykonawców, ceny z oferty, oraz informacja o złożeniu oświadczenia zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

15.1.5. Informacje powyższe są odnotowane w protokole. Na zakończenie sesji otwarcia ofert
nastąpi  przyjęcie  do  protokołu  ewentualnych  uwag  uczestników  postępowania
przetargowego.

15.1.6. Na skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy,  którzy nie byli  obecni przy
otwarciu ofert otrzymają: informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty
otwarto, informacje dotyczące ceny oraz informację  o złożeniu  oświadczenia  zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

15.2. Badanie ofert
Podczas  badania  ofert  nastąpi  sprawdzenie  kompletności  dokumentów,  wymaganych
SIWZ i dokonanie oceny. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może
żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień.

16. Odrzucenie oferty, wykluczenie z postępowania, u  nieważnienie postępowania

16.1. Odrzucenie oferty
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Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w art.
89 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

16.2. Wykluczenie z postępowania
W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania,
ewentualnie złożona przez niego oferta będzie odrzucona.

16.3. Unieważnienie postępowania
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  unieważnia  się  w  przypadku
wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 93 ustawy PZP.

17. Tryb ogłoszenia wyników postępowania, zawarcie umowy

17.1.    Ogłoszenie wyniku postępowania 
Zamawiający  niezwłocznie  przekaże  informację  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty
faxem  (z  żądaniem  niezwłocznego  potwierdzenia  faktu  jej  otrzymania)  oraz  listem
poleconym  do  Wykonawców,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia,  a  także
udostępni tę informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej www.zgo.bielsko.pl.   

17.2. Umowa
W  terminie  wskazanym  w  piśmie  akceptującym,  wybrany  Wykonawca  powinien
przybyć we wskazane miejsce celem podpisania umowy. 

Umowa  zostanie  zawarta  nie  wcześniej  niż  po  upływie  5  dni  od  dnia  przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  przed  podpisaniem  umowy  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
W niniejszym postępowaniu osobom, o których mowa w art.  179 ust.  1 ustawy PZP
przysługują  środki  ochrony prawnej  przewidziane  w Dziale  VI  ustawy z dnia   29
stycznia 2004 r. PZP.

20. Warunki umowy o wykonanie zamówienia
Warunki  umowy  o  wykonanie  zamówienia  zostały  zawarte  w  załączniku  nr  5  do
SIWZ. 

21. Postanowienia końcowe
21.1. Walutą oferty i rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest złoty (PLN).
21.2. W sprawach nie  uregulowanych  niniejszą  SIWZ mają  zastosowanie  przepisy  ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 910 
z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:
1. Formularz oferty (Zał. nr 1 do SIWZ) (jedna strona).
2. Oświadczenie o możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne (Zał. nr 2 do SIWZ)

(jedna strona).
3. Oświadczenie (Zał. nr 3 do SIWZ) (jedna strona).
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. Ust. 2 pkt. 5 PZP

(Zał.nr 4 do SIWZ)(jedna strona)
5. Projekt umowy (Zał. nr 5 do SIWZ) (trzy strony).
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