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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

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 , strona internetowa http://www.saniko.com.pl

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa soli drogowej DR niezbrylajacej dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy soli drogowej DR
niezbrylającej, kamiennej (kopalnianej), nieodpadowej, luzem do zimowego utrzymania dróg dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku w ilości 220 ton.
2. Sól drogowa DR niezbrylająca powinna spełniać wymogi dotyczące składu chemicznego i granulacji, w wielkościach określonych poniŜej oraz
posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub równowaŜne zaświadczenie
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości oraz winna być zgodna z normą PN-86/C-84081/2. Skład chemiczny soli drogowej: - NaCl min 90% -
antyzbrylacz K Fe(Cn) min 40 mg/kg - części nierozpuszczalne w wodzie max 8% - wilgotność max 3% Granulacja: - ziarna powyŜej 6 mm max 10% -
ziarna poniŜej 1 mm max 20% - ziarna od 1 mm do 6 mm min. 70% 3. Sól drogowa DR niezbrylająca będzie dostarczana transportem Wykonawcy na
jego koszt. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania jakości dostarczonej partii soli drogowej DR niezbrylającej, poprzez zlecenie
przeprowadzenia niezbędnych badań niezaleŜnej jednostce, na koszt Wykonawcy. W celu porównania uzyskanych wyników badań Wykonawca
przekaŜe Zamawiającemu analizę chemiczną dostarczanej soli. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy soli drogowej w zaleŜności od
potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń wysłanych listownie lub faxem na dostawę określonej ilości soli drogowej (bez ograniczeń co do wielkości
partii pojedynczego zamówienia). 6. KaŜdorazowo kierowca samochodu winien posiadać dokument wagowy potwierdzający ilość dostarczonej soli
drogowej. W przypadku wątpliwości, co do ilości dostarczonej soli drogowej, Zamawiający moŜe na koszt Wykonawcy zamówienia, skierować pojazd z
ładunkiem do ponownego sprawdzenia jego ilości. 7. Termin dostawy nie moŜe przekroczyć 3 dni od dnia otrzymania pisemnego zlecenia przesłanego
Wykonawcy listownie lub faxem. 8. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zarząd PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku podjął decyzję o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na zakup soli drogowej, albowiem ze względu na
wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane było
natychmiastowe dokonanie zakupu soli drogowej. Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. na sezon zimowy
2012/2013 zmagazynowało 850 ton soli drogowej niezbrylającej niezbędnej do zimowego utrzymania jezdni na terenie miasta Włocławka. Ilość ta
stanowi średnie zuŜycie soli drogowej wykorzystanej przez przedsiębiorstwo do odśnieŜania obsługiwanego rejonu w przeciągu ostatnich 5 lat. W
związku, iŜ w II kw. 2013 r. zaplanowana jest budowa magazynu na sól drogową na terenie bazy przedsiębiorstwa, Zamawiający chcąc uniknąć
nadmiernego magazynowania soli, której długie przechowywanie na otwartej przestrzeni wpływa na pogorszenie jej jakości, nie przeprowadził w
2013 r. postępowania przetargowego w przedmiotowym zakresie. PowyŜsza ilość soli drogowej zmagazynowana przez przedsiębiorstwo okazała
się niewystarczająca z powodu występujących warunków pogodowych w sezonie zimowym 2012/2013 tj. gwałtowne i intensywne opady śniegu i
mróz, które nastąpiły w miesiącu lutym 2013 r., spowodowały Ŝe spółka jednorazowo zuŜyła ok. 160 ton soli do odśnieŜania obsługiwanego rejonu.
Reasumując, w miesiącu grudniu 2012 r. spółka zuŜyła tylko 160 tony soli, w miesiącu styczniu 2013 r. 320 ton soli, natomiast w miesiącu lutym
intensywne opady śniegu przyczyniły się, Ŝe łączne zuŜycie soli wyniosło ok. 760 ton. W związku z powyŜszym, mając na uwadze, iŜ do końca
sezonu zimowego pozostał jeszcze 1 miesiąc a prognozy pogodowe zapowiadają kolejne opady śniegu, koniecznym stał się zakupu soli drogowej w
trybie natychmiastowym. Z uwagi na niemoŜność zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia podjęto decyzję o
zakupie soli drogowej w trybie z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELI Ć ZAMÓWIENIA

Zakład Transportowo-Betoniarski Ryszard Marciniak, Rybno 33, 62-635 Przedecz, kraj/woj. wielkopolskie.
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