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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.saniko.com.pl

Włocławek: Dostawa odzieŜy, obuwia i rękawic roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Saniko Sp. z o.o. we
Włocławku
Numer ogłoszenia: 181779 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
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. kujawskopomorskie, tel. 054 4121805, faks 054 4121804.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.saniko.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieŜy, obuwia i rękawic roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla
pracowników PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1). Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieŜy, obuwia i rękawic
roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku tj. 1. OdzieŜ robocza: 1.1. Ubranie ochronne,
spodnie ogrodniczki oraz bluza zapinane na guziki, kolor pomarańczowy, w ilości - 36 szt. 1.2. Ubranie ochronne, spodnie ogrodniczki oraz bluza
zapinane na guziki, kolor czarny, w ilości - 10 szt. 1.3. Ubranie ochronne, ocieplone spodnie ogrodniczki oraz bluza zapinane na guziki, kolor
pomarańczowy, w ilości - 150 szt. 1.4. Ubranie ochronne ocieplone, spodnie ogrodniczki oraz bluza zapinane na guziki, kolor czarny,w ilości - 16 szt. 1.5.
Ubranie ochronne do prac spawalniczych, bluza i spodnie ogrodniczki,w ilości - 2 szt. 1.6. Kurtka dla mistrza ocieplona z kapturem w ilości - 14 szt. 1.7.
Kurtka p. deszczowa z kapturem, typ przedłuŜony w kolorze Ŝółtym, w ilości - 25 szt. 1.8. Komplet p. deszczowy, spodnie oraz kurtka - typ przedłuŜony
z kapturem w kolorze Ŝółtym,w ilości - 70 szt. 1.9. Czapka letnia z daszkiem, kolor pomarańczowy,w ilości - 140 szt. 1.10. Czapka letnia z daszkiem,
kolor czarny,w ilości - 26 szt. 1.11. Czapka zimowa, kolor czarny w ilości - 90 szt. 1.12. Podkoszulek typu T-shirt, kolor pomarańczowy w ilości - 320 szt.
1.13. Podkoszulek typu T-shirt, kolor czarny w ilości - 40 szt. 1.14. Koszula flanelowa polska w ilości - 220 szt. 1.15. Kamizelka ostrzegawcza, kolor
pomarańczowy, w ilości - 10 szt. 1.16. Fartuch drelichowy w ilości - 8 szt. 1.17. Fartuch stylonowy dla sprzątaczki z krótkim rękawem, kolorowy,
długość ¾w ilości - 8 szt. 1.18. Fartuch stylonowy dla sprzątaczki z długim rękawem, kolor biały, długość ¾w ilości - 3 szt. 1.19. Rękawice ochronne
pięciopalcowe powleczone obustronnie lateksem ze ściągaczem w nadgarstku,- wersja cięŜka w ilości - 3000 par 1.20. Rękawice ochronne
pięciopalcowe, powleczone lateksem, zakończone ściągaczem w nadgarstku,- wersja lekka w ilości - 6000 par 1.21. Rękawice ochronne pięciopalcowe
licowane skórą - standard w ilości - 3500 par 1.22. Rękawice ochronne pięciopalcowe ocieplone - licowane skórą w ilości - 1500 par 1.23. Rękawice
lateksowe pięciopalcowe w ilości - 100 par 1.24. Rękawice gospodarcze dla sprzątaczek, flokowane 100% kauczuk naturalny,w ilości - 100 par. 2.
Obuwie robocze: 2.1. Buty ochronne skórzane męskie bez podnoska ochronnego, w ilości - 90 par 2.2. Buty ochronne skórzane męskie z podnoskiem
ochronnym 200 J, w ilości - 100 par 2.3. Buty profilaktyczne dla sprzątaczki typu adidas w ilości - 8 pary 2.4. Buty gumowe w kolorze czarnym, w ilości
- 85 par 2.5. Buty filcowo gumowe w ilości - 100 par 3. Środki ochrony osobistej: 3.1. Okulary przeciwsłoneczne dla kierowców w ilości - 20 szt. 3.2.
Okulary ochronne ze szkłem bezbarwnym w ilości - 20 szt. 3.3. Nauszniki ochronne ogólnego stosowania do ochrony słuchu w ilości - 5 szt. 3.4.
Kombinezon jednorazowy z polipropylenu - laminowany w ilości - 10 szt. 2). Artykuły winny spełniać warunki określone w wykazie rzeczowo ilościowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 3). Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia winien zapewnić dostawę
artykułów nowych, I gatunku, które uzyskały stosowne certyfikaty, świadectwa i deklaracje dopuszczające je do stosowania, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259 poz. 2173). 4).
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy artykułów spełniających warunki określone w wykazie rzeczowo - ilościowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ, w okresie 1 roku od daty podpisania umowy, kaŜdorazowo według złoŜonego przez Zamawiającego zapotrzebowania na
określoną partię artykułów. 5). Artykuły będą dostarczane do siedziby Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na jego koszt. 6). Termin dostawy nie
moŜe przekroczyć 14 dni od chwili przyjęcia pisemnego zamówienia przekazanego osobiście Wykonawcy lub przesłanego faxem. 7) Zamawiający
zastrzega sobie moŜliwość niewybrania wszystkich ilości artykułów określonych w pkt. 1, przy czym minimalna ilość jaką Zamawiający zobowiązuje się
wybrać stanowi 70% całego zamówienia. 8) W sytuacji o której mowa w pkt. 7 Dostawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia: naleŜności za: niedostarczoną partię artykułów - odszkodowania za utracone korzyści.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0, 35.11.34.00-3, 18.83.00.00-6, 18.14.10.00-9, 18.14.30.00-3.
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: 12.
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: 2.000,00 PLN. 2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub
kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym ze

2013-09-09 14:45

2z4

file:///U:/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/OGŁOSZENIA BZP/Ogłoszenie...

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.). Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: PGK Saniko
Sp. z o.o. BOŚ S.A. O Włocławek nr 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001 z dopiskiem Wadium - przetarg na dostawę odzieŜy, obuwia i rękawic
roboczych oraz środków ochrony indywidualnej
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe się, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał min. 2 dostawy odzieŜy, obuwia i rękawic roboczych, o wartości
min. 100.000,00 zł. brutto, kaŜda dostawa. Zamawiający wymaga, aby fakt naleŜytego wykonania ww. dostaw został potwierdzony
odpowiednimi dowodami, potwierdzającymi czy zostały wykonane naleŜycie tj.: - poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - inne
dokumenty - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Ocena
spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i wykazu wykonanych dostaw wraz z
załączeniem dowodów, potwierdzających czy wykazane dostawy zostały zrealizowane naleŜycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie
ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie;
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;
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.
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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;
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. Wzory następujących artykułów: - wzór ubrania ochronnego (spodnie ogrodniczki + bluza), kolor pomarańczowy, - wzór ubrania ochronnego
ocieplonego (spodnie ogrodniczki + bluza), kolor pomarańczowy, - wzór kurtki dla mistrza ocieplonej z kapturem, - wzór kurtki p. deszczowej z
kapturem, - wzór kompletu p. deszczowego (spodnie + kurtka), - wzór czapki letniej z daszkiem, kolor pomarańczowy, - wzór czapki zimowej, wzór podkoszulka typu T-shirt, kolor pomarańczowy, - wzór koszuli flanelowej polskiej, - wzór kamizelki ostrzegawczej, - wzór fartucha
drelichowego, - wzór fartucha stylonowego dla sprzątaczki kolorowego, - wzór fartucha stylonowego dla sprzątaczki koloru białego, - wzór
rękawic ochronnych powleczonych lateksem - wersja cięŜka, - wzór rękawic ochronnych powleczonych lateksem - wersja lekka, - wzór
rękawic ochronnych licowanych skórą - standard, - wzór, rękawic ochronnych ocieplonych licowanych skórą, - wzór rękawic gospodarczych
kauczukowych dla sprzątaczek, - wzór butów ochronnych skórzanych męskich, bez podnoska, - wzór butów ochronnych skórzanych męskich, z
podnoskiem, - wzór butów profilaktycznych dla sprzątaczki typu adidas, - wzór butów gumowych, - wzór butów filcowo gumowych, - okulary
przeciwsłoneczne dla kierowców, - okulary ochronne ze szkłem bezbarwnym. Dostarczone wzory artykułów winny spełniać warunki określone
w wykazie rzeczowo - ilościowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferowane przez niego
artykuły, które objęte są przedmiotem niniejszego postępowania posiadają niezbędne certyfikaty, świadectwa i deklaracje dopuszczające do
stosowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259 poz. 2173) i które zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą artykułów.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Wypełniony formularz cenowy. 3. Zaakceptowany projekt umowy. 4. Dowód wpłacenia wadium. 5.
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub
dokumentów. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo naleŜy przedłoŜyć wraz z ofertą. 7. W odniesieniu do wymagań
postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. KaŜdy z konsorcjantów oddzielnie musi udokumentować, Ŝe spełnia
warunki określone w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie jaki mu powierzono. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia do oferty załączają równieŜ oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 70
2 - Jakość - 30
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. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, pod rygorem niewaŜności. 2. Zgodnie z art. 144 uPzp
Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy: a) nastąpi zmiana w ilości poszczególnych rodzajów
artykułów objętych przedmiotem umowy, wraz z moŜliwością zmiany wartości umowy. PowyŜsza zmiana moŜe nastąpić wyłącznie przez zmianę umowy
o zamówienie publiczne to jest aneks do umowy; b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na
realizację zamówienia; c) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; d) nastąpi zmiana osób wymienionych w umowie; e) zaistnieją zdarzenia o charakterze
siły wyŜszej niezaleŜnie od stron umowy, które uniemoŜliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu umowy. Za siłę wyŜszą uwaŜa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyŜszą

2013-09-09 14:45

4z4

file:///U:/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/OGŁOSZENIA BZP/Ogłoszenie...

będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.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: 24.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. - Sekretariat ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek.
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 być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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