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Warunki Zamówienia ( WZ ) - ustalenia 
 
 
1.   ZAMAWIAJ ĄCY: 
         Zakład Produkcji Do świadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 
          32 – 700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasi ńskiego 29    woj. małopolskie  
numery telefonów: +48-14-612-24-64;  +48-14-612-30-45   fax. +48-14-6 12-27-39 
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: bochnia@cebeabochnia.pl 
Adres strony internetowej: www.cebeabochnia.pl  
     REGON:  000001560-00021             NIP: 675-000-62-57 

 
2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  

 
1.     Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego . 
2.     Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w oparciu o Regulamin udzielania zamówie ń     
       na usługi oraz  dostawy wyrobów, produktów i  materiałów w Zakładzie Produkcji Do świadczalnej   
       CEBEA Sp. z o.o. 32-700  Bochnia, ul. Krasi ńskiego 29 - Zał ącznik Nr 1 do Zarz ądzenia Nr  9 /2019    
       Prezesa Zarz ądu Spółki  z dnia 17 kwietnia 2019 r. obowi ązujący w Zakładzie Produkcji  
       Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni  
3.    Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
                                       03/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o. 
4.    Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w znak    
        oraz pełną nazwę przetargu.  
5.    Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszych Warunków Zamówienia (zwanych w     
        dalszej treści WZ).  
6.     Wszystkie załączniki do niniejszej WZ stanowią jej integralną część.  
7.     Wszelkie informacje przedstawione w niniejszych WZ, przeznaczone są wyłącznie do  
        przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób. 
 
3.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA  SZYB  ZESPOLONYCH HARTOWANYCH                                          
dla  Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni 32-700 Bochnia                                                     
ul. Z. Krasińskiego 29  .                                                                                               

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w : Załączniku nr 1  do WZ  – formularz 
asortymentowo-ofertowy   oraz w  Załączniku nr 2  do WZ  – opis przedmiotu zamówienia – wymagane 
parametry i właściwości techniczne                

                       KOD    CPV  :   główny:     45.22.12.30-3,    uzupełniaj ący ; BC48-5 
Zamówienie polega na wykonaniu i dostarczaniu szyb  zespolonych hartowanych  dla Zakładu 
Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni zgodnie z wymaganymi parametrami i 
właściwościami technicznymi określonymi w     Załączniku  Nr 2  do WZ   Produkty winne być w  
opakowaniu zabezpieczającym przed  zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu 
i składowania. 

3.  W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany  do wykonania szyb zespolonych    
       hartowanych i dostarczania ich do siedziby Zamawiającego sukcesywnie    ( na podstawie zamówień      
       częściowych ) przez cały okres objęty zamówieniem stosownie do potrzeb Zamawiającego i na  
       podstawie zapotrzebowania Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy telefonicznie i    

 każdorazowo potwierdzany  listem, faksem lub pocztą elektroniczną.  Szyby zespolone hartowane 
muszą być wklejone w ramki o profilu ceownika z PCV o gabarytach dostosowanych do zamówionej partii 
szyb zespolonych , które Wykonawca we własnym zakresie odbiera od Zamawiającego. 

4. Produkty będą realizowane nie później niż do 21 dni   od daty otrzymania przez Wykonawcę      
      zamówienia we wszystkie dni robocze ( od poniedziałku do piątku ) w godzinach od 800 do 1400   
      Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji po uzgodnieniu z Wykonawcą. 

5. Koszt opakowania produktów ciąży na Wykonawcy.   
6. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się zmiany postanowień umowy dla określonych   

      następujących warunków:   
a. w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia – np. zmiany prawne po 

stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w osobach reprezentujących strony, zmiana 
siedziby - adresu 

b. konieczności wprowadzenia zmian w cenie jednostkowej brutto wynikających z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w WZ – zmiana stawki podatku VAT, zmiana stawek opłat 
celnych, zmiana ceny jednostkowej netto producenta 
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c. zaoferowana przez Wykonawcę  cena jednostkowa netto może ulec zmianie w przypadku 
udokumentowania zmiany ceny jednostkowej netto wprowadzonej przez producenta potwierdzoną 
kopią oficjalnej decyzji producenta i kalkulacją nowej ceny jednostkowej 

d. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie wynikającego ze zmian ilościowych 
poszczególnych produktów oraz zmiany ceny jednostkowej brutto uwzględniającej  treść pkt. b i c. 

e. sposobu i terminów dostarczania poszczególnych sukcesywnych dostaw 
f. dostarczenia produktu/produktów o parametrach wyższych, zmodyfikowanych bądź 

udoskonalonych  i spełniające warunki określone w Załączniku Nr 2 do WZ    – bez zmiany 
obowiązującej ceny jednostkowej netto 

g. zastosowanie przez Wykonawcę okresowych obniżek cen jednostkowych netto w stosunku do 
ostatnio obowiązującej nie będzie skutkowało stosowaniem formy pisemnej zmiany wartości 
zamówienia.  

h. Zakup przez Zamawiającego mniejszych lub większych ilości produktów niż wymienione w WZ nie 
może być podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

i. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy bez naliczania 
kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. W przypadku stwierdzenia, że  produkt  zamówienia nie jest zgodny z parametrami opisanymi w WZ, 

Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia , sporządzając protokół zawierający przyczyny 
odbioru ( wzór protokołu uzgadniają Zamawiający z Wykonawcą po podpisaniu umowy ). 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony produkt na okres                             
12 miesi ęcy od dnia dostawy – Załącznik Nr 4 do WZ  

10. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 30 dni . 
 

4.    Wykaz nast ępujących o świadcze ń lub dokumentów jakie wykonawca winien     
         dostarczy ć w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu: 
 

1.   Formularz asortymentowo-ofertowy  -  Załącznik Nr 1 WZ  
2.   Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 2 WZ  
3.   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności     

 gospodarczej, j wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
4.   Oświadczenie, że oferowane produkty spełniają wymagane normy - Załącznik Nr 3  WZ  
5.   Oświadczenie o udzieleniu gwarancji   - Załącznik Nr 4  WZ  
6.   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 5 WZ  
7.   Projekt umowy - Załącznik Nr 6 WZ  

 

 
5. Wadium. 

 
1.  Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium. 

 
6.     Jeżeli Wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   
        Rzeczypospolitej  Polskiej, składa:   
 
1. Zamiast dokumentów, o których mowa w ustępie 4 pkt 3,  dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
        a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, 
        b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  albo, że    
            uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności  lub  
            wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
        c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  
2.     Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 lit. a i c  powinny być  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy    
        przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o którym mowa w punkcie 1 lit. b. powinien być   
        wystawiony nie wcześniej  niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert. 
3.    Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub        
        miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie 1. zastępuje   
        się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione   
        do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym   
        albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca    
        zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  
        lub przed notariuszem.  
4.    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego  siedzibę lub      
        miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do     
        właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub   kraju, w którym Wykonawca  
        ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie  niezbędnych informacji dotyczących  
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        przedłożonego dokumentu. 
5.    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  dokumentu   
        wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej   prawdziwości. 
6.  Dokumenty sporz ądzone w j ęzyku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język  polski.  
 
7.       Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz   
          przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do  
          porozumiewania si ę z wykonawcami. 
 
1.      Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zapytania, informacje, zawiadomienia itp.   
          Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 
2.       Oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zwane dalej   
        „korespondencją” Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazane   
         korespondencji faksem lub drogą elektroniczną. Korespondencja będzie uznana, że została     
         złożona w terminie, jeżeli jej treść dotrze do adresata przed upływem odpowiednich terminów   
         i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
3.      Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
          mgr inż. Jerzy Witek  - tel. 14-612-24-64 w dni robocze w godz. od  800 do 1300         
4.    WZ dostępne są na stronie www.cebeabochnia.pl   
5.      Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał   
         Warunki zamówienia ( WZ ) bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli  Warunki zamówienia               
         ( WZ ) były udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
6.     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia  ( WZ ).                                                                                                                                             
         Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak   nie później niż na 2  dni    
         przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści Warunków    
         Zamówienia ( WZ ) wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa   
         wyznaczonego terminu składania ofert.     
7.    Jeżeli wniosek o wyjaśnienie Warunków Zamówienia ( WZ ). wpłynął po upływie terminu  składania    

  wniosku, o którym mowa w pkt 6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający nie jest   
  zobowiązany udzielić wyjaśnień względnie może pozostawić   wniosek bez odpowiedzi. 

8.    Zapytanie kierowane telefonicznie muszą być potwierdzone pisemnie. Brak pisemnego  potwierdzenia    
  zapytania telefonicznego nie stanowi obowiązku dla Zamawiającego  udzielenia odpowiedzi – pozostaje   
  bez odpowiedzi. 

 
9.   Termin zwi ązania ofert ą. 

 
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
 
    10.     Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną  trwałą 
oraz  czytelną techniką. 

2. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane przez osoby  uprawnione oraz 
trwale spięte tak, aby tworzyły jedną całość.  

3. Wszelkie pisma, sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas 
oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób  uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy. 

5. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”   
       przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku    
       innych   podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy  lub tych podmiotów są  
       poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób 

podpisujących ofertę. 
7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać   

             zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli  
             własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony   
             napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

8. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo  z 
wyszczególnionym zakresem pełnomocnictwa i podpisem osób reprezentujących    

             Wykonawcę/Wykonawców 
       9.  Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu    
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           przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane. Informacje te   
           należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty i oznaczone napisem „Informacje  
           stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. 
      10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie   
            Wykonawcę. 
      11. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
      12. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku muszą spełnić następujące  warunki: 

         a)   Każdy z Wykonawców musi złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z     
                niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia  przewidzianych w WZ. 
         b)   Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  
               w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia                      
               umowy w sprawie zamówienia, przy czym pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawnionych                
               przedstawicieli wszystkich pozostałych i dołączone do oferty.    
               Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako   
               pełnomocnik pozostałych.  
         c)   Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub  
               nienależyte wykonanie zobowiązania, 
          d)  Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia  Zamawiający zażąda umowy   regulującej   
               współpracę  Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną. 
      13. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu         
            przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane. Informacje te    
            należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty i oznaczone napisem „Informacje  
            stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. 
      14. Oferta musi obowiązkowo zawierać oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagane w     
            WZ zgodnie z zestawieniem podanym w Dziale 4. 

a)    Wykonawca składający ofertę ma obowiązek wypełnić formularz asortymentowo-cenowy, który stanowi   
integralną część jego oferty, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do WZ   i ma zawierać cenę    

             netto, podatek VAT i cenę brutto w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. 
b)   Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek samowolnych zmian i poprawek w treści  

oświadczeń i w załącznikach do WZ wymaganych przez Zamawiającego. 
c)   W przypadku badania i oceny ofert przez Zamawiającego zostanie stwierdzone zaistnienie okoliczności 

wymienionych w pkt. b) oferta zostanie odrzucona jako oferta, która nie odpowiada treści WZ.  
      15. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na Zamawiającego tj.:  
 

Zakład Produkcji Doświadczalnej „CEBEA” Sp. z o.o. 
32 – 700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 

woj. małopolskie 
Oferta na dostawę 

„SZYB ZESPOLONYCH HARTOWANYCH ,”   
dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej „CEBEA” Sp. z o.o. w Bochni 

w trybie przetargu nieograniczonego 
Oznaczenie sprawy :   03/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o. 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16 marca 2020 r. do godz. 1015 

     16. Na opakowaniu należy również umieścić dane Wykonawcy (nazwę i dokładny adres) aby  umożliwić   
           zwrot nie otwartej koperty w przypadku dostarczenia Zamawiającemu po ustalonym  terminie. 
            W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data    
            wpływu oferty do Zamawiającego. 
 
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
     1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w Sekretariacie  Zakładu Produkcji    
         Doświadczalnej CEBEA  Sp. z o.o.   32 – 700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29.                                                                                                                
     2. Oferty należy złożyć do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 10 00.  
     3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.                      
         32 – 700 Bochnia, ul. Zygmunta. Krasińskiego 29.  w Sekretariacie  16 marca 2020 r. o godz. 10 15. 
     4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do   
         wniesienia sprzeciwu. 
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
     1. Cena za przedmiot zamówienia, podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane  
         z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: podatki, cła, opłaty i inne ewentualne obciążenia   
         związane z realizacją zamówienia, np. koszt transportu do Zamawiającego. 
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     2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, podana cyfrowo i słownie, jako cena  netto i   
         brutto, z wyodrębnieniem podatku VAT. 
     3. Jeżeli złożona została oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego   
         Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym  
         wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do  
         przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić  
         zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

13.    Opis kryteriów wyboru oferty. 
 

1.       Kryterium  

          1)     – cena   :  Kc     - maksymalna ilość  -  90 pkt  

2)   – termin zrealizowania zamówionej partii z dos tawą  Kt – max. ilo ść  -  10 pkt 
Ofertom przyznane zostan ą nast ępujące punkty  K: 
     dla kryterium: 
                       1)   Cena Kc : wyliczone wg wzoru 
                                                       C min 
                                           Kc =  -- ----------   x    90 
                                                       C bad. 
gdzie: 
 

C min  -  cena ofertowa najniższej oferty 
C bad  -  cena ofertowa w ofercie badanej 
 

                     2)   Termin zrealizowania zamó wionej partii z dostaw ą  Kt: 
a) Przy realizowaniu zamówionej partii z dostawą w terminie  15 dni i krócej   Kt  -   10pkt.  
b) Przy realizowaniu zamówionej partii z dostawą w terminie od 16 dni do 21 dni  Kt   -     0pkt.  
c) Przy realizowaniu zamówionej partii z dostawą w terminie powyżej 21 dni – oferta b ędzie odrzucona 

 
2. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.  
3. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość pukt. ( K = Kc +Kt ) 
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
14.  Informacja o formalno ściach, jakie powinien dopełni ć Wykonawca po wyborze    
      oferty w celu zawarcia umowy. 
    1.  Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie realizowania zamówienia    
           dotyczącego dostawy szyb zespolonych hartowanych 
          Przy podpisywaniu umowy strony uzgodnią wysokość limitu kredytowego ( o ile przewidziano ). 
   2.   Zapisy zawarte w projekcie umowy ( Załącznik Nr 5 do WZ )  traktuje się jako warunek  
         udzielenia zamówienia, a jej treść winna być zaparafowana.  
    3.   W przypadku otrzymania jednej oferty, która została uznana za ważną i nie podlegająca odrzuceniu,   

  Zamawiający może zawrzeć  umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia po  przesłaniu  
  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli nie został  wniesiony sprzeciw wskazujący    
  zaskarżaną czynność lub zaniechanie czynności  Zamawiającego niezgodnej z Regulaminem udzielania   
  zamówień. 

1. Sprzeciw przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczącej wykluczenia sprzeciwiającego z    
         postępowania lub odrzucenia jego oferty i wnosi się go w terminie 5 dni od dnia przesłania  
         informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

5. Sprzeciw uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł do Zamawiającego w taki sposób, że   
         mógł zapoznać się z jego treścią, ale nie później niż w ostatnim dniu, kiedy dopuszczalne jest   
         jego wniesienie. 

6. Sprzeciw wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony nie będzie rozpatrywany.  
7. Wniesienie sprzeciwu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
8. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprzeciwu wstrzymuje się zawarcie umowy. 
9. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego wzgl. w innej formie w terminie   

         uzgodnionym przez obie strony telefonicznie, faksem lub e-mailem z zastrzeżeniem  ust. 8.   
 
15.   Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 
 
      1. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
  
16.   Uniewa żnienie post ępowania.  
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1. Prezes Spółki ma  prawo do unieważnienia postępowania w każdym przypadku, w każdym czasie i na 
każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn w szczególności ze względu na to, że:  

a) nie złożono żadnej oferty, nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła oferta od Wykonawcy nie 
podlegającego wykluczeniu. 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia,  

c) zostały złożone oferty o takiej samej cenie w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny jest 
cena, a negocjacje nie przyniosły wskazania najkorzystniejszej oferty 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie 
Spółki,  

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.  
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia w formie pisemnej równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy:  
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

składania ofert,  
b) złożyli oferty, w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.  

 
 
17.   Informacja o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku  
        post ępowania. 

 
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX  Regulaminu  udzielania    

zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Produkcji  Doświadczalnej CEBEA  
Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik do Zarządzenia Nr 02 /2016  Prezesa Spółki  z dnia 1 września 2016r. 

 
 


