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WARUNKI ZAMÓWIENIA 
( WZ ) 

 
 

                           dla robót budowlanych w trybie zapytania ofertowego  pn.  
 

 

Wymiana instalacji elektrycznej STOLARNIA hala B3 na terenie 
Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 

32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29. 
 

 

Znak postępowania :      
07/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o. 

 

 

Kod CPV: 45.31.00.00-3 
 

 

 

 
Podstawa prawna: 
 

Regulamin udzielania zamówień  publicznych – Załącznik  do Zarządzenie Nr 33 Rektora Politechniki 
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 marca  2021r. znak R.0201.37.2021 stosowany 

odpowiednio. 

 

 

 

 

 

                                                         ZATWIERDZAM: 

 

 

                                                                                      Prezes Zarządu  Spółki 
 
 
    
                                                                                     Bogumił STĘPLEWSKI 
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Zamawiający:  

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

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 

1. Postanowienia ogólne 
a) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 marca 2004r. Prawo   

       zamówień publicznych i jest prowadzone na podstawie Regulamin udzielania zamówień      
       publicznych – Zarządzenie Nr 33 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza   
       Kościuszki z dnia 2 marca 2021r. znak R.0201.37.2021 stosowany odpowiednio. 
b) Postępowanie ogłasza się na stronie internetowej Zamawiającego oraz dodatkowo można 

zawiadomić znanych wykonawców o rozpoczętej procedurze. 
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w 
postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje 
się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest 
ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informacje Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 
podawania przyczyny. 

e) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA 
Sp. z o.o. w Bochni do zawarcia umowy.  

f) Szczegółowy zakres prac  jest zawarty w Załącznikach Nr 2 do WZ( strony 2–7 ), Przedmiary robót. 
g) Zamawiający   nie dopuszcza złożenie oferty częściowej . 
h) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania płatności w oparciu o protokół 

częściowego odbioru na wniosek Wykonawcy. 
i) Termin realizacji  - 14 dni  od dnia protokolarnego przekazania terenu robót i obejmuje 

również czas dokonywania odbioru końcowego. 
j) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia po 

dwustronnym uzgodnieniu. 
k) Rozpatrzeniu będą podlegały oferty, które zawierają cenę za zrealizowanie  całego przedmiotu 

zamówienia . 
l) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z 

przygotowaniem i złożeniem  oferty przez Oferenta, 
m) Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadniania swojej decyzji w przypadku odrzucenia całej 

względnie części oferty. 
n) Przy realizacji zamówienia nie przewiduje się wykonywania czynności polegających na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy. 
2. Opis sposobu przygotowania oferty: 

a) Ceny  należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. 
b) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i dotyczyć całego zakresu prac 

wynikających z przedmiaru robót.  
 

3. Warunki cenowe 
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami :  

         Kryterium oceny ofert 

                  a)    – cena   :  Kc    - maksymalna ilość  -  90 pkt  
                  b)    – oferowany termin zrealizowania zamówienia :  Kt - maksymalna ilość  -  10 pkt 

 

Ofertom przyznane zostaną następujące punkty  K: 
          dla kryterium: 

                  a)   Cena Kc : wyliczone wg wzoru 
                                                       C min 
                                           Kc =  ------------   x    90 
                                                       C bad. 
gdzie: 
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C min  -  cena ofertowa najniższej oferty 
C bad  -  cena ofertowa w ofercie badanej 
 

b) Oferowany termin zrealizowania zamówienia: Kt: 
 
• Przy zrealizowaniu zamówienia w oferowanym  terminie  14 dni i krócej  -  Kt  -   10pkt.  

• Przy zrealizowaniu zamówienia w oferowanym  w terminie  20 dni              -  Kt  -     0pkt 

• Przy zrealizowaniu zamówienia w oferowanym  w terminie  powyżej 20 dni – oferta zostanie odrzucona 

 
2) Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta -100 pkt ( Kc+Kt)   
3) Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów                 
4) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5) Cena ofertowa dla przedmiotu zamówienia  jest ceną brutto i powinna obejmować 

wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do jego 
zrealizowania. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze  związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do 
wykonania zadania. 

6) Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z zatwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru robót oraz z projektem wykonawczym i 
inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.  

7) W przypadku zaistnienia okoliczności realizowania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem 
podstawowym względnie wystąpienia  robót zamiennych rozliczanie ich będzie prowadzone 
zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku Nr 4 do WZ – Projekt umowy § 4. 

 
 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 
 

a) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana instalacji elektrycznej 
STOLARNIA hala B3 na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 
32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29” na adres: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA 
Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 w terminie do dnia 16 – 07 – 2021 r 
do godz. 10 : 00  w Sekretariacie Zamawiającego względnie przesłać na adres:  Zakład 
Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29  

b) Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty po 
telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

c) Oferty, które zostaną złożone po terminie wymienionym w pkt. a) nie będą rozpatrywane. 
d) Na pisemny wniosek wykonawcy dot. prowadzonej procedury Zamawiający udzieli stosownej 

informacji. 
 

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest 
          - Pan Robert Ziomek - tel. 608 431 904 w dni robocze w godz. od  900 do 1200  
 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. oraz   
     przekazywanie oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do  
      porozumiewania się z wykonawcami. 

a) Wszelkie zapytania związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy przekazywać w formie 
pisemnej: listem, faksem ( tel . 14-612-27-39 ) wzgl. pocztą elektroniczną na adres: 
bochnia@cebeabochnia.pl ,  

b) Korespondencja będzie uznana, że  została  złożona w terminie, jeżeli jej treść dotrze do adresata 
przed upływem odpowiednich terminów  i zostanie potwierdzona na piśmie 

c) 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. 

d) 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  14 – 07 –  2021r. do godz. 9:00.   

mailto:bochnia@cebea.com.pl
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e) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie Warunków Zamówienia ( WZ ). wpłynął po upływie terminu  składania  
wniosku, o którym mowa w pkt d)  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający nie jest  
zobowiązany udzielić wyjaśnień względnie może pozostawić   wniosek bez odpowiedzi. 

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

7. Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu wraz z kompletem wymaganych dokumentów jest 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.cebeabochnia.pl ( BIP ) 

8. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz ofertowy – wg wzoru  Załącznik nr 1 do WZ winien być oznaczony jako Załącznik 
nr 1 do oferty; 

b) Szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy opracowany na podstawie   Załączników: Nr 2 do 
WZ ( strony 2 – 7 ) – Przedmiary robót  -  winien być oznaczony jako Załącznik nr 2 do 
oferty; 

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
-  winien być oznaczony jako Załącznik Nr 3 do oferty;  

d) Zaparafowany projekt umowy wg wzoru - Załącznik nr 4 do WZ winien być oznaczony jako 
Załącznik Nr 4 do oferty; 

e) Potwierdzoną przez Wykonawcę aktualną kopię polisy ubezpieczenia potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności - winien być oznaczony jako Załącznik Nr 5 do oferty; 

 
     Oferta musi zawierać  wymienione Załączniki Nr 1 – 5.  
Brak któregokolwiek Załącznika spowoduje odrzucenie oferty, która nie spełnia wymogów 
merytorycznych § 6 ust. 18 pkt. 1 Regulaminu wymienionego w dziale  Postanowienia ogólne                
pkt. a) - Warunki Zamówienia.    

 

9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
 
a) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zrealizowany zakres prac wynoszący co najmniej 

3 lata licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. 
b) Z wykonawcą, który spełnia ustalone wymagania oraz zaoferuje  najkorzystniejszą cenę  brutto 

zostanie zawarta umowa dostawy wskazanych  produktów wraz z warunkami realizacji  
c) O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie ( listownie, faksem 

wzgl. pocztą elektroniczną ). 
d) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisywania umowy w formie przesłania podpisanych 

dwóch egzemplarzy umowy do Wykonawcy, który po podpisaniu prześle jeden egzemplarz na 
adres Zamawiającego 

 

10.   Unieważnienie postępowania.  
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:  

http://www.cebeabochnia.pl/
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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.  
 
 
Bochnia , dnia  7– 07 – 2021 r. 

                                                                                               Prezes Zarządu Spółki 
 
 
 

                                                                                          Bogumił STĘPLEWSKI 


