
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 II. 

Numer ogłoszenia: 290318 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 
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. 13 436 35 68. 

 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.. 

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.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

http://www.miastoszkla.pl/


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: 182. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 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 

2/10/2015 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 2/10/2015 NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ 

DO DNIA 6.11.2015 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 

 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 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 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 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 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 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, 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 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: 06.11.2015 godzina 12:45, miejsce: Centrum Dziedzictwa Szkła Sp z o.o. 38-400 

Krosno ul.Blich 1.. 

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 

 
 


