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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. , ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 054 4121805, faks 054 4121804.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.saniko.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie magazynu środków do zimowego utrzymania dróg w tym
soli drogowej z wytwornicą solanki dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie magazynu
środków do zimowego utrzymania dróg w tym soli drogowej, z wytwornicą solanki - w systemie zaprojektuj i wybuduj, w rozumieniu ustawy prawo
budowlane - na terenie bazy przedsiębiorstwa zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku, zgodnie z Programem Funkcjonalno - UŜytkowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych,
przedmiarów robót, szczegółowych specyfikacji technicznych i kosztorysów we wszystkich wymaganych branŜach. b) Uzyskanie przez Wykonawcę w
imieniu Zamawiającego wymaganych dokumentów, uzgodnień, opinii, sprawdzeń i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami
prawa i koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę. c) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenie na
budowę magazynu soli. d) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). e) Wykonanie magazynu oraz robót towarzyszących, zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. f) Dostawa i montaŜ wytwornicy solanki oraz zbiornika do magazynowania solanki g) Wykonanie kompletnej dokumentacji i
inwentaryzacji powykonawczej. 3. Parametry techniczne magazynu: a) Pojemność magazynu minimum 1400-1800 Mg soli drogowej. b) Rzut poziomy
magazynu na planie prostokąta. c) MoŜliwość rozbudowy obiektu. d) Konstrukcja magazynu umoŜliwiająca wjazd i wyjazd samochodów
samowyładowczych z podniesioną skrzynią ładunkową. e) PodłoŜe z masy mineralno-bitumicznej. f) Wewnątrz magazynu wydzielone pomieszczenie
wyposaŜone w wewnętrzna stację wytwarzania solanki o wydajności około 2000 l/h umoŜliwiająca załadunek przy uŜyciu ładowarki czołowej i w
zbiornik do magazynowania solanki o pojemności 10000 l - 12000 l. g) Zasilanie energetyczne magazynu z wewnętrznej linii zasilającej. h) Przyłącze
wodociągowe. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z Program Funkcjonalno - UŜytkowy
stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z n/w ustawami i rozporządzeniami: a) ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243; poz. 1623 z późn. zm.), b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75; poz. 690 z późn. zm.), c) rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. Nr 2012; poz. 462), d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120; poz. 1126), e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202; poz. 2072 z późn. zm.), f) rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 121; poz. 1137), g) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130; poz.1389), h) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109; poz. 719), i) ustawą
o ochronie przeciwpoŜarowej z 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 178; poz.1380), j) rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg poŜarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030), k) innymi ustawami i rozporządzeniami, przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz sztuki budowlanej. 5. Wykonawca wykona pełną dokumentację projektowo-kosztorysową w wersji papierowej w ilości kompletów niezbędnych do
uzyskania stosownych decyzji. 6. Przed wystąpieniem do właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca przełoŜy komplet
dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej
dokumentacji, w terminie 10 dni od dnia jej przekazania przez Wykonawcę. W przypadku uwag i zastrzeŜeń Zamawiającego do dokumentacji,
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ich w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 7. Po uzyskaniu przez Wykonawcę
prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 2 komplety pełnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w wersji papierowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej. 8. Zamawiający zastrzega, iŜ cena wykonania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej nie moŜe przekroczyć 5% ceny oferty brutto. 9. Miejscem wykonania zamówienia jest teren Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Saniko Sp. z o.o. zlokalizowany przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku - Nr działki 24/2 KM 80 Obręb Włocławek. 10. Zamawiający oświadcza, iŜ
posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla planowanego przedsięwzięcia. 11. Wykonawca winien udzielić 5-letniej pełnej
gwarancji na wybudowany magazyn soli, natomiast na zmontowane urządzenia na okres podany w kartach gwarancyjnych producentów z zastrzeŜeniem,
Ŝe okres ten nie moŜe być mniejszy niŜ 24 m-ce, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 12. Wykonawca zobowiązany będzie
realizować przedmiot zamówienia z naleŜytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji..
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.21-8, 45.32.00.00-6, 45.00.00.00-7, 71.00.00.00-8, 71.22.10.00-3, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6.000,00 PLN. 2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub
kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym ze
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
roku 2007 Nr 42, poz. 275, z póz. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 2 roboty budowlane w zakresie budowy magazynów środków do zimowego utrzymania dróg w
tym soli drogowej o pojemności min. 1400 Mg wraz z opracowaniem ich dokumentacji projektowej. Wykonawca załączy dowody,
określające, czy wykazane roboty zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w tym: -
projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1
Prawa Budowlanego (Dz.U. 2010 poz. 243 poz. 1623 ze zm.) oraz przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa. - projektanta
posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2010 poz. 243 poz. 1623 ze zm.) oraz
przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa. - projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2, art.
14 ust. 1 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2010 poz. 243 poz. 1623 ze zm.) oraz przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa. - kierownika
budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z
art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2010 poz. 243 poz. 1623 ze zm.) oraz przynaleŜność do Izby InŜynierów
Budownictwa. - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 Prawa
Budowlanego (Dz.U. 2010 poz. 243 poz. 1623 ze zm.) oraz przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa. - kierownika budowy
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 Prawa
Budowlanego (Dz.U. 2010 poz. 243 poz. 1623 ze zm.) oraz przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa. - geodetą posiadającym
uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii. Zamawiający dopuszcza: - wskazanie tych samych osób na potwierdzenie spełnienia
warunku dysponowania potencjałem kadrowym w zakresie projektowania, jak i kierowania robotami budowlanymi, jeŜeli legitymują się
jednocześnie posiadaniem zarówno uprawnień budowlanych do projektowania, jak i uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi, - wskazanie tej samej osoby projektanta/kierownika budowy w więcej niŜ jednej specjalności, jeŜeli osoba ta legitymuje się
jednocześnie posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania/uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
kilku specjalnościach.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca winien udokumentować posiadanie środków własnych lub zdolność kredytową, minimum na kwotę odpowiadającą wartości
ofertowej ceny brutto poprzez przedstawienie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. - Wykonawca winien
posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, minimum na kwotę odpowiadającą wartości oferowanej ceny brutto za
realizację zadania będącą przedmiotem oferty.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W  CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 naleŜy przedłoŜyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
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wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami;

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, posiadają  wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków finansowych  lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby
innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków finansowych  lub
zdolność  kredytową  innego  podmiotu,  wystawioną  nie  wcześniej niŜ  3  miesiące  przed  upływem terminu składania  ofert  albo  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego
potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z opłacaniem składek na  ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  Ŝe  uzyskał
przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną  informację  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną  nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały
udział  w realizacji  części zamówienia,  przedkłada  takŜe  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w zakresie  wymaganym dla  wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust.  1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej

lista  podmiotów  naleŜących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16 lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i
konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:

inne dokumenty
1. Opis techniczny magazynu. 2. Plan sytuacyjny z naniesionym obiektem magazynowym.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Formularz rzeczowo-cenowy. 3. Zaakceptowany projekt umowy. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
5. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika ono z odrębnych
dokumentów, np. z odpisu z rejestru.

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: najniŜsza cena.

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

1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które były niemoŜliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy w następujących sytuacji: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia
podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłuŜenia); b) przedłuŜenia terminu
zakończenia przedmiotu umowy w przypadkach: - rozszerzenia zakresu projektu wynikającego z warunków gestorów sieci i decyzji administracyjnych, -
zwłoki w działaniu instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas wykonania przypisanych im czynności, o czas równy tej zwłoce, -
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy w okresie dłuŜszym niŜ 20 dni kalendarzowych
- potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; - wystąpienia
okoliczności siły wyŜszej - jako siłę wyŜszą naleŜy rozumieć zdarzenia niezaleŜne od Ŝadnej ze Stron, zewnętrzne, niemoŜliwe do zapobieŜenia, które
nastąpiło po dniu wejścia w Ŝycie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski Ŝywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej;
- pisemnego Ŝądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ
administracji publicznej, o ile Ŝądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - przedłuŜenie
terminu zakończenia przedmiotu umowy moŜe nastąpić wyłącznie przez zmianę umowy o zamówienie publiczne to jest aneks do umowy. c) konieczność
wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego) - roboty zamienne polegają na tym, Ŝe wykonawca zobowiązuje
się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie; - roboty zamienne nie powodują zwiększenia (zmiany)
zakresu świadczenia wykonawcy zawartego w ofercie; - roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy; - konieczność
wykonania robót zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być uŜyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; w trakcie wykonania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa
budowlanego; w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano
lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. Uwzględnienie robót zamiennych w trakcie realizowanej inwestycji moŜe nastąpić
wyłącznie przez zmianę umowy o zamówienie publiczne to jest aneks do umowy. d) zmiany osób reprezentujących strony w umowie; e) zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia; f) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT. 3. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie i podpisana przez obie strony pod
rygorem niewaŜności takiej zmiany. 4. Z wnioskiem o zmianę treści umowy moŜe wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.saniko.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul.
Komunalna 4 87-800 Włocławek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 Włocławkek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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