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I. ZAMAWIAJĄCY:  
 
GESTO Sp. z o.o. 
ul. Lubuska 12/14 
40-219 Katowice 
tel. +48 32 603 70 70 
faks +48 32 603 70 71 
e-mail: gesto@gesto.pl 
NIP: 6462933002 
 
W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.  
 

 
II. TRYB ZAMÓWIENIA:  
 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).   

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 
konkurencyjności.  

 
3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak 

bezstronności i obiektywności.  
 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 
podania przyczyn.   

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 
Przedmiotem zamówienia jest maszyna do produkcji elementów prefabrykowanych: 
 
Samojezdna maszyna formująca oraz wibrująca w technologii ciągłego rozformowania do produkcji elementów 
żwirobetonowych o wym. 4000 x 2000 x 1300 mm i mniejszych z możliwością zbrojenia elementów 
betonowych prętami stalowymi wraz z kompletnym systemem sterowania elektronicznego i komputerowego 
wyposażona w instalację elektryczną, instalację hydrauliczną zawierającą olej antyathezyjny oraz zestaw trzech 
form (część denna, płyta, komin) 
 
Parametry techniczne maszyny: 
- projekt specjalistyczny do produkcji żelbetowych elementów o dużej wadze 4,5 t i 
rozmiarach4000x2000x1300 mm; 
- kosz zasypowy, obrót do rozformowania 
- wibracje elektroniczne sterowane falownikiem; 
- czas na wykonanie jednego wyrobu 8 - 12 minut; 
- zasilanie 21KW 
- formy do produkcji: część denna 3000x2000x1100 mm, płyta 3000x2000x150 mm, komin fi 550mm z zamkami 
do zamocowania zbrojenia z wibratorami i felcem jaskółczy ogon 
- możliwe modyfikacje wysokości elementu 
 
 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę maszyny oraz jej montaż wraz z rozruchem. 



Kod CPV: 
 
42997300 Roboty przemysłowe 
 

 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Realizacja dostawy najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
 
 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający łącznie wszystkie poniższe 
warunki:  

 
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,   
b. nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości,  

 
c. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu.  
 

2. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące 
dokumenty i oświadczenia:  

 
 

 w zakresie warunków wskazanych w pkt. V.1 a-b: oświadczenie wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ.   

 w zakresie warunku wskazanego w pkt. V.1 c:  
 

o 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), 
 

o 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 

potwierdzenie, 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).  
 

3. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie 

spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z 

treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.   
4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.  



VI.  WYKLUCZENIA 
 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku 

postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych 

wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.  

 
Pisemnie na adres: GESTO sp. z o.o. ul. Lubuska 12/14, 40-219 Katowice. E-
mailem: gesto@gesto.pl.  

 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.   
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Przemysław Szczepaniak.  

 
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje pytania 

do Zamawiającego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem. Zapytanie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert tj. do 23.09.2016r. Na zapytania, które 

wpłyną po tym terminie Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi. Zamawiający przekaże 

odpowiedzi Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez wskazania źródła zapytania. 
 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na trzy dni przed upływem terminu 
składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunkach 
Zamówienia.  

 
6. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wyłącznie Wykonawcom, którym 

przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  

 
 
 



VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które to wadium musi być wniesione nie później niż w 

terminie zakończenia składania ofert, gotówką bądź na  rachunek bankowy Zamawiającego 40 1050 

1214 1000 0090 3066 9221  

(z dopiskiem „wadium do postępowania ofertowego”). 
 

2. Zamawiający zwraca wadium (bez odsetek) w ciągu 7 dni kalendarzowych, wyłącznie jeżeli:   
a. upłynął zadeklarowany termin związania ofertą; lub  

 
b. zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej 

umowy; lub   
c. zamawiający odwołał lub unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, lub   
d. nastąpiło wycofanie oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.   

3. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego w przypadku:   
a. uchylenia się przez wybranego Wykonawcę od podpisania Umowy,   
b. nie wniesienia przez Wykonawcę w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

4. Po podpisaniu Umowy Wadium staje się częścią zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

 
IX.  TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.   
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

 
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

firmy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z 

dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty.  
 

4. Do oferty należy dołączyć dokument rejestrowy oferenta oraz wszystkie dokumenty wymagane 

odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Podpisy złożone przez Wykonawcę lub osoby upoważnione 

powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.  
 

5. Oferty należy złożyć do dnia 14.10.2016r. do godz. 12.00.   
6. Oferty należy składać pocztą tradycyjną lub kurierem (adres: ul. Lubuska 12/14, 40-219 Katowice).   
7. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.  

 
8. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie oraz oferty bez opłaconego wadium, nie będą 

podlegały ocenie.  
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

 

 
XI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca określa cenę netto (niezawierającą podatku VAT) przedmiotu całego zamówienia 



wyrażoną słownie i cyfrowo (obie wartości muszą być zgodne).  
 

2. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 

zasadami rachunkowymi. Cena netto musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki 

finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które 

mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.  
 

3. Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie 
podlegała zmianom.  

 
4. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie 

polskiej.  
 

 
XII.  KRYTERIA OCENY: 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
 

Nazwa Kryterium Waga Sposób dokonywania oceny  
    

  Punktacja  w  kryterium  ceny  będzie  przyznawana  wg  formuły:  

Cena netto 50 pkt. 
C=(Cm/Cx)*50;  

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny; 

 
   
  Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;  
  Cx – cena netto rozpatrywanej oferty.  

  Punktacja w kryterium gwarancji będzie przyznawana wg formuły:  
  G=(Gx/Gm)*25;  
  G – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium gwarancji;  
  Gm – maksymalny okres gwarancji zaoferowany w odpowiedzi na  
  zapytanie;  
  Gx – okres gwarancji wskazany w rozpatrywanej ofercie.  

Gwarancja 25 pkt. 
Okres gwarancji należy podać w miesiącach, w formularzu ofertowym .  

Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy 
 

   
  go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.  
  Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 72  
  miesiące. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż  
  72 miesiące, zostanie odrzucona.  
  Maksymalny okres gwarancji wynosi 84 miesięcy. Jeżeli Wykonawca  
  zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesięcy do oceny ofert zostanie  

  przyjęty okres 84 miesięcy.  

Czas dostawy   25 pkt. 

Punktacja  w  kryterium  czas dostawy  będzie  przyznawana  wg  formuły:  

D=(Dm/Dx)*25;  

D– liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;  

  

Dm – minimalny czas dostawy zaoferowany w odpowiedzi na zapytanie;  

Dx – czas dostawy rozpatrywanej oferty. 
  



Czas dostawy  należy podać w miesiącach, w formularzu ofertowym . 
Jeżeli Wykonawca poda czas dostawy  w dniach, Zamawiający przeliczy  
go na miesiące zgodnie z zasadą 1 miesiąc = 30 dni.  
Maksymalny  wymagany przez Zamawiającego czas dostawy  wynosi 4 
miesiące.  
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy czas dostawy niż 4 miesiące 
zostanie odrzucona.  
Minimalny  czas dostawy wynosi 0,5 miesięcy. Jeżeli Wykonawca 
zaoferuje krótszy czas dostawy zostanie przyjęty okres 0,5 miesięcy.  

 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza, tj. 

otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).  
 

3. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej liczbie punktów i tej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę dodatkową, nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej 

z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 
 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich powtórnej oceny.  
 

 

XIII. WARUNKI UMOWY 
 

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 
oraz danych zawartych w ofercie.  

 
2. Płatności za poszczególne elementy zamówienia dokonywane będą maksymalnie w ciągu 60 dni od 

wystawienia faktury. Fakturę należy wystawić w ciągu trzech dni od przekazania przedmiotu 

zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń.  
 

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 
kary umowne:  

 
a. za odstąpienie od umowy bądź rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości netto umowy,  
 

b. za odstąpienie od umowy bądź rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 10 % wartości netto umowy,  

 
c. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w terminie - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w wysokości 0,2 % wartości netto zamówienia.  
 

4. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych.   



5. Naliczone kary umowne będą potrącone z faktury za wykonanie przedmiotu umowy.  
 

6. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy postanowienia umowy bądź wykonuje je nienależycie, 

Zamawiający może wezwać go do usunięcia naruszeń oraz wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Zamawiający może odstąpić od 

umowy bądź ją natychmiast wypowiedzieć - będzie to odstąpienie bądź wypowiedzenie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  
 

7. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy innemu 
Wykonawcy w wyniku:   

a. nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy,   
b. odstąpienia bądź wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy  

 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami wykonania 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami wynikającymi z 
przedmiotowej umowy.   

8. Wymagane jest udzielenie pisemnej gwarancji na dostarczone zamówienie.  
9. Okres gwarancji zgodny będzie ze zobowiązaniem złożonym w ofercie Wykonawcy (minimum 72 

miesiące). Bieg rozpoczęcia okresu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty sporządzenia bez 
zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru zamówienia.  

10. W ramach gwarancji usuwane będą bezpłatnie wszelkie wady  dostarczonej maszyny, wynikające z 
przyczyn w niej tkwiących.  

11. Czas reakcji na awarię wynosi 5 dni. Czas usunięcia awarii wynosi 7 dni.  
W przypadku przekroczenia w/w terminów dokonane będzie naliczenie kar umownych za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia w usunięciu awarii. 

12. W okresie obowiązywania gwarancji, Zamawiający ma prawo zażądać raz do roku bezpłatnego 
przeglądu maszyny.  

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:   

a. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,   
b. okoliczności siły wyższej,  

 
c. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.  
 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
 

1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w 

niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ 

oraz danych zawartych w ofercie.  
 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.  

 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o:  
 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) oraz siedzibę Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano,   

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,   



c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  
 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w pkt. 3 ppkt a) na stronie internetowej.  

 
5. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy, zawiadamiając Wykonawcę pisemnie lub 

mailowo.  
 

6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% oferowanej ceny. Wadium staje się częścią 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest przez Wykonawcę w pieniądzu, 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 40 1050 1214 1000 0090 3066 9221.  

 
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny.  
 
 
 
 
 

 

ZAŁĄCZNIKI:  
1. Formularz ofertowy   
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


