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Zamawiający
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

ul. Krakowska 315 d
43-300 Bielsko-Biała

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

„Dostawę i montaż bram szybkobieżnych rolowanych zewnętrznych
wyposażonych w system automatycznego sterowania wraz z sygnalizacją świetlną

do obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. 
w Bielsku-Białej” 

nr ref 4/ZP/ZGO/2013

Część I IDW – Informacja dla Wykonawcy

                                                                                                                     Zatwierdził 

Wiesław Pasierbek

                                                                                                                    Prezes Zarządu

Bielsko-Biała, dnia 29 marca 2013 roku
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
ul. Krakowska 315 d
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547 19 00 421, Regon: 0000044393
Tel. Fax: 033 829 75 90

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. DZ.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.. 

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Rodzaj zamówienia – dostawa
CPV – 44.42.15 00-2  drzwi opancerzone lub wzmocnione

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  i  montaż  trzech  bram  szybkobieżnych
rolowanych zewnętrznych wyposażonych w system automatycznego sterowania wraz
z sygnalizacją świetlną do obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-
Białej: sortowni i kompostowni.

Zakres realizacji zamówienia:
- dostawa i montaż 2 bram do sortowni o wymiarach 6.000 mm x 7.000 mm w świetle

otworu,
- dostawa i montaż 1 bramy do kompostowni o wymiarach  6.000 mm x 5.000 mm w

świetle otworu,

Wymagania:  Wszystkie  te  bramy powinny być  szybkobieżne,  wyposażone  w system
automatycznego sterowania wraz z sygnalizacją świetlną, przeznaczone do pracy ciągłej, 
z przeznaczeniem do zastosowania na zewnątrz budynku (montaż i rolowanie). Bramy te
powinny spełniać następujące wymogi:

- odporność na obciążenie wiatrowe (wg PN EN 12424) - minimum 2 klasa ≈100 km/h, 
-  płaszcz  bramy odporny na  działanie  temperatur  w  zakresie  od  -25  0 C  do  70  0 C,

wykonany z PCV o grubości min.2,4 mm wzmocnionego wkładem z tkaniny z sekcją
przezroczystą o wys. min. 1450 mm do max. 1600 mm); 

- płaszcz bramy ze wzmocnieniami przeciwwiatrowymi ze stali sprężynowej,
- kolorystyka części nieprzeziernej płaszcza bramy: do uzgodnienia z Zamawiającym,
- izolacyjność akustyczna (wg PN EN 717-1) R = min. 20 dB,
-dolny profil bramy wykonany z aluminium wyposażony w uszczelkę progową EPDM,
- prowadnice bramy stalowe ocynkowane niemalowane;
- napęd elektryczny nasadowy,
- standardowe sterowanie z przetwornicą częstotliwości FU – prędkość bramy otwieranie 
  min.2,0 m/s, zamykanie min. 0,5 m/s;
- sterowanie impulsowe za pomocą sterownika foliowego umieszczonego wewnątrz przy
  bramie z wyłącznikiem głównym;
- sterowanie z możliwością ustawienia czasowego automatycznego zamykania bramy;
- wymagane zabezpieczenia: krata świetlna od poziomu 0 mm do 2500 mm wysokości

bramy montowania w prowadnicach pionowych;
- awaryjne otwieranie ręczne za pomocą łańcucha awaryjnego;
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- bramy dla sortowni wyposażone jednostronnie w pętle indukcyjne,
- bramy dla kompostowni wyposażone dwustronnie w pętle indukcyjne,
-  wykonanie  koniecznych  stalowych  konstrukcji  wsporczych  na  zewnątrz  hali

przeznaczonych pod montaż bram szybkobieżnych;
- bramy mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym

opadnięciem,
-  zastosowane  konstrukcje,  połączenia  montażowe  i  materiały  mają  być  odporne  na

korozję lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie dla środowiska agresywnego,
- bramy mają spełniać polskie normy, a w szczególności: PN-EN 12604:2002 „Bramy.

Aspekty  mechaniczne.  Wymagania”,  PN-EN  12453:2002  „Bramy.  Bezpieczeństwo
użytkowania  bram  z  napędem.  Wymagania”,  PN-EN  12978:2006  „Drzwi  i  bramy.
Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. Wymagania i metody badań”.

-  wykonanie  stalowych  obróbek  wykończeniowych  otworów  wokół  zamontowanych
bram szybkobieżnych dostosować do istniejących rozwiązań architektonicznych – 

    w uzgodnieniu z Zamawiającym,
-  minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

Opis działania sterowania dla 2 bram w sortowni:
- jedną bramą będzie odbywał się wjazd, a drugą wyjazd z obiektu;
- od strony wewnętrznej obiektu są zamontowane bramy segmentowe – przy zamkniętej

bramie  segmentowej  (pora  nocna,  przestoje,  itp.)  bramy  szybkobieżne  muszą
pozostawać  w  pozycji  otwartej,  należy  zapewnić  możliwość  działania  bram
szybkobieżnych dopiero po pełnym lub ustalonym z Inwestorem częściowym otwarciu
bram segmentowych; 

-  od  strony wjazdowej  dla  każdej  bramy należy  zamontować  sygnalizację  świetlną  –
sygnalizator  czerwony/żółty/zielony,  od  strony  wyjazdowej  –  sygnalizator
czerwony/żółty;

- sygnalizatory muszą współpracować z układem sterowania bramami na zasadzie : brama
szybkobieżna jest zamknięta lub w ruchu – obustronnie świeci się światło czerwone i
pulsuje żółte; światło zielone zapala się po pełnym otwarciu bramy szybkobieżnej;

- wewnątrz obiektu należy zamontować system blokujący działanie bramy szybkobieżnej
wjazdowej w momencie wjazdu maksymalnej ilości samochodów do środka hali; ma to
zapobiec wychładzaniu hali przez otwarcie bramy, w przypadku zablokowania wjazdu
do środka przez zbyt dużą ilość samochodów rozładowujących się w tym samym czasie.

- w środku hali musi być wyznaczone pole oczekiwania pojazdu na wyładunek, jeżeli ze
względu  na  warunki  nie  ma  możliwości  rozładunku.  Tak  oczekujący  pojazd  musi
automatycznie  uniemożliwiać  otwarcie  bramy  wjazdowej  przez  podjeżdżający  od
zewnątrz pojazd, gdyż podstawowym zadaniem całego systemu są zamknięte bramy na
hali.

- należy wyposażyć w wymagane znaki poziome i pionowe do prawidłowej organizacji
ruchu na terenie sortowni.

Opis działania sterowania dla bramy w kompostowni:
-  od  strony  wewnętrznej  obiektu  jest  zamontowana  brama  segmentowa  –  przy
zamkniętej bramie segmentowej (pora nocna, przestoje, itp.) brama szybkobieżna musi
pozostawać  w  pozycji  otwartej,  należy  zapewnić  możliwość  działania  bramy
szybkobieżnej dopiero po pełnym lub ustalonym z Inwestorem częściowym otwarciu
bramy segmentowej; 
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-  od  strony  wjazdowej  dla   bramy  należy  zamontować  sygnalizację  świetlną  –
sygnalizator  czerwony/żółty/zielony,  od  strony  wyjazdowej  –  sygnalizator
czerwony/żółty;
- sygnalizatory muszą współpracować z układem sterowania bramy na zasadzie: brama
szybkobieżna jest zamknięta lub w ruchu – obustronnie świeci się światło czerwone i
pulsuje żółte; światło zielone zapala się po pełnym otwarciu bramy szybkobieżnej.

Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania
się z zakresem zadania i dokonaniem odpowiednich pomiarów tych bram.

Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia – Zakład Gospodarki Odpadami S.A 
ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała.

4. Termin wykonania zamówienia
Termin dostarczenia oraz montażu  przedmiotu niniejszego zamówienia – 7 tygodni od
daty podpisania umowy.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa, w art. 67 ust. 1
pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b) nie  podlegają  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24 ust.  1  ustawy Prawo zamówień

publicznych;
c) nie  podlegają  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  2  pkt.  5  ustawy  Prawo

zamówień publicznych;

Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów wg
formuły spełnia/nie spełnia.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące :
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a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,
jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania  –  opis  sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży: 

 oświadczenie  o  spełnianiu  warunków określonych  w art.  22  ust.  1  ustawy Prawo
zamówień publicznych – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ;

Ponadto  zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  załączył  do  oferty  dokumenty
potwierdzające,  iż  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ustawy
Prawo zamówień publicznych tj.:
 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3.1. pkt. 2) rozporządzenia  Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składne,
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6  miesięcy  przed upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b)  nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  –  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt.5  ustawy Prawo zamówień  publicznych  –  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  5  do
SIWZ.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:  

 wykaże co najmniej dwie dostawy bram szybkobieżnych zewnętrznych wraz z ich
montażem  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z   podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których te usługi zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

 Wykonawca  złoży  Załącznik  nr  4  -  Wykaz  dostaw  z  załączeniem  dokumentu
potwierdzającego w/w dostawy.
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  złoży  oświadczenie
w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (Załącznik nr 2 do SIWZ)

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:
 opłaconą  polisę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  a  w przypadku  jej

braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00 zł,

 oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowania  -  według  wzoru
Załącznik nr 2do SIWZ.

11. Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu
potwierdzenia warunków udziału w podstępowaniu 

Na  potwierdzenie  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego,  Zamawiający  wymaga  złożenia  do  oferty  następujących  oświadczeń  i
dokumentów:

a) Formularz ofertowy z zestawieniem kosztów realizacji zamówienia – Załącznik nr 1 
b) Oświadczenie w sprawie wymagań ustawowych – Załącznik nr 2
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (1) – Załącznik nr 3
d) Wykaz dostaw – Załącznik nr 4 (z dokumentem potwierdzającym wykonanie dostaw)
e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (2) – Załącznik nr 5
f) Opłacona  polisa  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  a  w  przypadku  jej

braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00 zł,

g) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert.

h) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem podatków lub  zaświadczenie,  że  uzyskał
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

i) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie
zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne  lub
zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
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właściwego  organu  –  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem
terminu składania ofert.

j) Pełnomocnictwo do złożenia oferty,  o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych  dokumentów  złożonych  wraz  z  ofertą.  Treść  pełnomocnictwa  musi
jednoznacznie  określać  czynności,  co  do  wykonania  których  pełnomocnik  jest
upoważniony.  Pełnomocnictwo  musi  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

2. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami

a) Zamawiający ustala,  iż wszelkiego rodzaju oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia oraz
informacje itp. (tzw. korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub
pisemnie,  zgodnie  z  art.  27  ust.  1  u.p.z.p..  Dopuszczalny  jest  również  odbiór
korespondencji w siedzibie Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy.

b) Zamawiający  żąda  każdorazowego  potwierdzenia  przez  Wykonawcę  faktu  otrzymania
faksem korespondencji od Zamawiającego, niezwłocznie po jej otrzymaniu, z podaniem
daty jej otrzymania.

c) Wykonawcy  mogą  zwracać  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić 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. 

d) Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  prześle  wszystkim  wykonawcom,
którym  przekazał  siwz,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieści  je  na  stronie
internetowej.

e) W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania
ofert  zmienić  treść  siwz.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji  zamawiający  przekaże
niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  siwz  oraz  zamieści  ją  na
stronie internetowej.  Jeżeli  zmiana treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia
będzie  prowadziła  do  zmiany treści  ogłoszenia  to  zamawiający  zamieści  ogłoszenie  o
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

f) Osoby uprawnione po stronie zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się 
z wykonawcami: 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Sławomir Momot tel. (033) 829 75 90
- w sprawach formalnych: Anna Wolak-Danecka tel. (033) 829 75 90

3. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium.

a) Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium 
w wysokości 5. 000,00  złotych (słownie złotych: pięć tysięcy złotych  00/100). 

b) Wadium można wnieść w formie:
a) pieniądzu;
b)  poręczeniach  bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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, z późn. zm.).

a) Wadium w formie pieniężnej można wnieść na rachunek bankowy zamawiającego: 

 Nr BOŚ 14 1540 1261 2010 7246 2245 0001

Uwaga!!!
- Potwierdzenie złożenia wadium należy załączyć do oferty.
- Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w innej formie niż w pieniądzu. Datą wniesienia

wadium w formie przelewu jest data uznania rachunku bankowego zamawiającego.
- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, lub, gdy wadium zostanie

wpłacone po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, zostanie wykluczony.
- Zwrot  wadium  nastąpi  na  zasadach  określonych,  w  art.  46  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych.

4. Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na 
składanie ofert.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert

a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na Formularzu oferty – OFERTA
(Załącznik nr 1 do SIWZ).

b) Oferta,  załączniki  do  oferty  oraz  wszystkie  miejsca  w  których  Wykonawca  naniósł
zmiany powinny być  podpisane i  opieczętowane (pieczątką firmową i  imienną)  przez
upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.  Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty
powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do
oferty.

c) W  przypadku  gdyby  Wykonawca,  jako  załącznik  do  oferty,  dołączył  kserokopię
wymaganego dokumentu, powyższa kopia powinna być potwierdzona na każdej stronie
przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  ,,za  zgodność  z  oryginałem”  i
opatrzona jego pieczątką imienną i pieczątką firmową.

d) Do oferty powinny być załączone wszystkie wymagane dokumenty.
e) Treść oferty powinna odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
f) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
g) Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzejrzystym,  zamkniętym  opakowaniu  w  siedzibie

zamawiającego:  Zakład  Gospodarki  Odpadami  S.A.  ul.  Krakowska  315  d,  43-300
Bielsko-Biała (budynek administracyjny- wjazd od ul. Reksia).

h) Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Zakład  Gospodarki  Odpadami  S.A.  ul.  Krakowska  315  d,  43-300  Bielsko-Biała
(BUDYNEK  ADMINISTRACYJNY),  oraz  opisane  Przetarg  nieograniczony  pn.
„Dostawa i montaż bram do obiektów ZGO S.A. w Bielsku-Białej”– nie otwierać przed
terminem  15  kwietnia   2013  r.  do  godz.  10.00  oraz  opatrzone  nazwą  i  dokładnym
adresem Wykonawcy.
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i) Wykonawcy ponoszą wszystkie  koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyników postępowania przetargowego.

j) 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.

k) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.

l) Zgodnie  z  art.  8  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  oferty  są  jawne  dla
wszystkich uczestników postępowania. Jeśli Wykonawca chciałby, aby część jego oferty
nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania, powinien ją oznaczyć w sposób
nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa (np. w
odrębnej kopercie oznaczonej napisem  ,,Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać
innym uczestnikom postępowania”).

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  będzie  odpowiadać
wszystkim  wymaganiom  zawartym  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych,  siwz  i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium:

Cena  - 100 %w skali 100 pkt.

C – ilość punktów w kryterium cena
Cmin najniższa cena ze wszystkich badanych ofert
Cb   cena badanej oferty

Cmin

C = -------x  100 pkt 
Cb

Wykonawca na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 wypełnia zestawienie
kosztów dla realizacji zamówienia tj. dostawy wraz z montażem 3 bram szybkobieżnych,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

8. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz zasady wnoszenia zmian

a) Oferty  należy składać  w  siedzibie  Zakładu Gospodarki  Odpadami S.A.  (Budynek
Administracyjny - wjazd od ulicy Reksia) ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała do
dnia 15 kwietnia 2013 r. do godz. 9.30

b) Oferty,  które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie,  zostaną zwrócone
bez otwierania.

c) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany lub
wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej.

d) Zmiany  dotyczące  treści  oferty  powinny  być  przygotowane,  zaadresowane  na  adres
zamawiającego podany w rozdz. I, złożone w miejscu podanym w pkt 1. i dodatkowo
opatrzone  napisem „ZMIANA”.  Podobnie  w  przypadku  powiadomienia  o  wycofaniu
oferty – opatrzone napisem „WYCOFANIE.”

e) Wykonawca nie może wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

9 | S t r o n a



Nr ref  4/ZP/ZGO/2013

f) Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia
2013 roku w siedzibie zamawiającego 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Krakowska 315 d
(BUDYNEK  ADMINISTACYJNY)  o  godz.  10.00  przez  komisję  powołaną  do
przeprowadzenia postępowania.

g) Otwarcie ofert jest jawne.
h) Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza

przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
i) Komisja przetargowa po otwarciu każdej koperty ogłosi nazwę i adres wykonawcy,  a

także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te będą odnotowywane w protokole
postępowania i będą doręczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert
na ich pisemny wniosek.

19. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia

a) Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych,  jeżeli  mają lub mieli  interes prawny w uzyskaniu  zamówienia
oraz  ponieśli  lub  mogą  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego
przepisów ustawy.

b) Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  ustawą  czynności  zamawiającego
podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

c) Wykonawca  może w terminie  przewidzianym do wniesienia  odwołania  poinformować
zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy czynności  podjętej  przez  niego  lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

d) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego.

e) Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy.

f) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej.

g) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

Załączniki do SIWZ:
Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1
Oświadczenie w sprawie wymagań ustawowych – Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (1) – Załącznik nr 3 
Wykaz dostaw – Załącznik nr 4
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (2) – Załącznik nr 5
Parametry techniczne bram – Załącznik nr 6 
Projekt Umowy – Załącznik nr 7
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Załącznik nr 1  do SIWZ

Formularz Ofertowy

oferta na
„Dostawę i montaż bram szybkobieżnych zewnętrznych wyposażonych w system
automatycznego sterowania wraz z sygnalizacją świetlna do obiektów Zakładu

Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej”

….................................................................................................................................................................................
...................                               (Nazwa wykonawcy i adres)

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

 (kod, miejscowość, województwo, powiat)

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

(ulica, nr domu, nr lokalu)
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….................................................................................................................................................................................
.........................

 (telefon, fax)

                                                                                                                                    ….............................
     (Miejscowość, data)

Dla: Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej 

Po zapoznaniu się  ze specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia  oferujemy dostawę
wraz 
z montażem 3 bram szybkobieżnych zewnętrznych wyposażonych w system automatycznego

sterowania wraz z sygnalizacją świetlną do obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami
S.A. 

w Bielsku-Białej” 

1. Cena oferty (łączna) za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia wynosi:
BRUTTO: …………........…………………… zł (słownie:……………………………………...............)
...............................................................................................................................................................................

.......................)
NETTO: …………........…………………… zł( słownie:…………………………………….)
w tym VAT: ……………….. % tj. …………………… zł

Szczegółowa kalkulacja Cena (brutto)
a) 1 brama szybkobieżna
do kompostowni(wymiary 6.000 x 5.000 
m)
Montaż bramy określonej w pkt a)

b) 2 bramy szybkobieżne do 
sortowni(wymiary 6.000 x 7.000 m)
Montaż bram określonych w pkt. b

Łączna cena (RAZEM)

2. Oświadczamy,  iż  akceptujemy  projekt  umowy  stanowiący  Załącznik  do  SIWZ  i  w
przypadku  udzielenia  nam niniejszego  zamówienia  publicznego  zobowiązujemy się  do
podpisania umowy na warunkach określonych w ww. projekcie.

3. Termin  dostarczenia  zamawiającemu  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  wraz  z  ich
montażem – 7 tygodni od daty podpisania umowy. 

4. Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy samodzielnie/przy udziale
podwykonawców*.  Realizację  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  w  następujących
częściach (zakresie) zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
a) ………………………………………………………………………...…………………
b) ………………………………………………………………………...

………………………………….
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5. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków Zamówienia
i załącznikami  i  nie  wnosimy  do  nich  zastrzeżeń  oraz  przyjmujemy  warunki  w  nich
zawarte.

6. Udzielamy:
a) ……  miesięcznej  gwarancji  jakości  na  przedmiot  zamówienia  (licząc  od  daty

podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego);
3. Oferta składa się z …...... stron kolejno ponumerowanych.

Załączniki:
1. ……………………………………………………………………………
1. ……………………………………………………………………………

….................................................................
(Podpis i pieczęć imiennego 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

……………………………
          (pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oświadczam niniejszym, co następuje:

1) posiadam uprawnienia do wykonania 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 warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................................
                (podpis i pieczęć imienna składającego oświadczenie)

………………………………….
   (Miejscowość, data)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

………………………………..
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia (1)

Składając  ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  na  „Dostawa  i  montaż  bram

szybkobieżnych zewnętrznych wyposażonych w system automatycznego sterowania wraz z

sygnalizacją  świetlną  do  obiektów  Zakładu  Gospodarki  Odpadami  S.A.” oświadczam

niniejszym,  iż  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.

Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

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

                                        (podpis i pieczęć imienna składającego
oświadczenie)

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

               (Miejscowość, data)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

………………………………..
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Oświadczam,  że  wykonałem  (wykonaliśmy)  następujące  dostawy  odpowiadające  swoim
rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia:

L
p

Nazwa, rodzaj i zakres
dostawy (należy określić
w sposób umożliwiający

dokonanie oceny
spełnienia warunku)

Data wykonania Odbiorca dostawy oraz
miejsce wykonania

początek
(data)

zakończenie
(data)

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane

należycie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

                                                    (podpis i pieczęć imienna składającego
oświadczenie)

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

               (Miejscowość, data)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia (2)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest  „……………………………………………….”,  prowadzonym  przez
…………………………………………….. oświadczamy, że

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych *,

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień  publicznych*.  W  przypadku  przynależności  Wykonawcy  do  grupy
kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy
kapitałowej.

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

                                                   (podpis  i  pieczęć  imienna  składającego
oświadczenie)

………………………………….
     (Miejscowość, data)

* - niepotrzebne skreślić

17 | S t r o n a



Nr ref  4/ZP/ZGO/2013

Załącznik nr 6 do SIWZ

Parametry techniczne bram

LP Wyszczególnienie Jedn
.

Wielkość/Opis

1. brama do sortowni o wymiarach 6.000 
mm x 7.000 mm
Producent (nazwa i adres)

2 szt.

2. brama do kompostowni o wymiarach 
6.000 mm x 5.000 mm
Producent (nazwa i adres)

1 szt

Wykonawca wypełnia przedstawioną tabelę w oparciu o dane przedstawione w opisie 
przedmiotu zamówienia pkt 3 SIWZ IDW
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.....................................................
........

                                                   (podpis  i  pieczęć  imienna  składającego
oświadczenie)

………………………………….
     (Miejscowość, data)

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt)
nr ref. 4/ZP/ZGO/2012

zawarta w dniu…………………… 2013 r. pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej

315 d, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Bielsku-Białej  Wydział  VIII  Gospodarczy  Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem 0000044393, NIP: 547-19-00-421, Regon: 072321490, 

o kapitale zakładowym: 11.580.300,00 zł (wpłaconym w całości), reprezentowanym przez:

Wiesława Pasierbka – Prezesa Zarządu,

Mariana Pilichiewicza – Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM,”

a 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

łącznie zwanymi „STRONAMI”

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 3 sztuk bram szybkobieżnych zewnętrznych

wyposażonych  w  system  automatycznego  sterowania  wraz  z  sygnalizacją  świetlną  do

obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.
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2.  Przedmiot  umowy  jest  zgodny  z  wymogami  zamawiającego  zawartymi  w  określeniu

przedmiotu zamówienia. 

§ 2

1. Łączną cenę realizacji dostawy wraz z montażem określoną w ofercie przetargowej ustala

się na kwotę:

brutto:..............................................................zł. 

słownie:........................................................................................................ zł.

w tym VAT:....... % ........................................................ zł.

słownie:........................................................................................................zł.

netto:..............................................................zł. 

słownie:........................................................................................................zł.

2. Cena  wymieniona  w ust.  1  zawierają  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania

niezbędne do jego wykonania.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na ……………………. 

2. Termin  zakończenia  realizacji  zamówienia  (dostawy  z  montażem):  7  tygodni  od

podpisania umowy.

§ 4

1. Osobą odpowiedzialna za realizację umowy jest:

- po stronie zamawiającego –Pan(i)………………..

- po stronie wykonawcy – Pan(i)…………………..

§ 5

1. Wykonawca w formie pisemnej zawiadamia zamawiającego o zakończeniu wykonanych

czynności. 

2. Miejscem odbioru prac określonych w § 1 będzie siedziba zamawiającego po zgłoszeniu

zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia prac.

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego wykonanego przedmiotu

umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy spisany przez przedstawiciela Zamawiającego i

Wykonawcy. 

§ 6
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1. Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  wszystkie  elementy  dostarczanych

bram oraz na usługę montażu. 

2. Termin  gwarancji  ustala  się  na  ..........  miesięcy  od  daty  odbioru.  Równocześnie

Wykonawca udziela gwarancji za dostarczone i zamontowane materiały na okres dłuższy,

o  ile  gwarantują  to  producenci.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  komplet

dokumentów gwarancyjnych na materiały nabyte na zlecenie Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt wad i usterek

stwierdzonych w okresie gwarancji w sposób nie zakłócający eksploatowania składowiska

odpadów przez Zamawiającego.

4. W  okresie  gwarancji  Wykonawca  gwarantuje  Zamawiającemu  bezpłatny  serwis

obejmujący naprawę i konserwację. Czas reakcji serwisu na zgłoszone usterki ustala się

na 24 godziny od momentu powiadomienia.

5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte

w  uzgodnionym  terminie,  o  którym  mowa  powyżej,  po  uprzednim  zawiadomieniu

Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąża

Wykonawcę.  Usunięcie  wad  na  koszt  Wykonawcy  nie  wyłącza  przepisów  o  karach

umownych 

6. Udzielenie gwarancji przez Wykonawcę nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń

przez Zamawiającego wynikających z przepisów dotyczących rękojmi za wady. 

§ 7

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się łączne wynagrodzenie określone  w § 2 ust. 1

2.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do   

     wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy : …………………………

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez upoważnionych 

    przedstawicieli obu stron bezusterkowy protokół odbioru robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż  w terminie 7 dni 

    od podpisania protokołu odbioru robót.

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonane roboty przelewem na  

    konto Wykonawcy ……………………………………………… w terminie 21 dni 

    od daty jej otrzymania. 
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§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

    a) za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w  § 3ust. 2      

    w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu niniejszej umowy określonej w § 2 ust. 1 za  

    każdy dzień zwłoki , a po upływie 15 dni w wysokości 0,5 % wartości netto umowy za  

    każdy dzień zwłoki.

   b) za naruszenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

    w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień

   opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, a po upływie 15 

   dni w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień.

   c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości netto 

    przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 z powodu odstąpienia od umowy przez 

    Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

   d) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości netto 

    przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 z powodu odstąpienia od umowy przez 

    Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego.

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego

przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie

Cywilnym.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 9

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy

rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  po jednym dla  każdej  ze

stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

22 | S t r o n a



Nr ref  4/ZP/ZGO/2013

23 | S t r o n a


	„Dostawę i montaż bram szybkobieżnych rolowanych zewnętrznych wyposażonych w system automatycznego sterowania wraz z sygnalizacją świetlną do obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.
	w Bielsku-Białej”
	„Dostawę i montaż bram szybkobieżnych zewnętrznych wyposażonych w system automatycznego sterowania wraz z sygnalizacją świetlna do obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej”
	….................................................................................................................................................................................................... (Nazwa wykonawcy i adres)
	Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferujemy dostawę wraz
	z montażem 3 bram szybkobieżnych zewnętrznych wyposażonych w system automatycznego sterowania wraz z sygnalizacją świetlną do obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.
	w Bielsku-Białej”
	1. Cena oferty (łączna) za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia wynosi:
	OŚWIADCZENIE
	OŚWIADCZENIE
	o braku podstaw do wykluczenia (1)

