BZ/ZP.13/26/09/13.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
„SANIKO” SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU
UL. KOMUNALNA 4, 87 – 800 WŁOCŁAWEK
tel. 54/ 412 18 00, fax. 54/ 412 18 04

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Dostawę soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.
we Włocławku”
CPV: 34927100-2
Zamówienie o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawa zamówień publicznych
tj. poniŜej 200.000 euro

Zatwierdził: inŜ. Edward Ziemski – Prezes Zarządu

Data: 02.10.2013 r.

Sprawdził: mgr inŜ. Violetta Sartanowicz – Z-ca Dyrektora ds. Biura Zarządu i Kadr

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
tel. 54/ 412 18 00
fax. 412 18 04
e-mail saniko@saniko.com.pl
www.saniko.com.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości
mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawa zamówień publicznych na: „Dostawę soli drogowej
DR niezbrylającej, kamiennej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”, zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej „SIWZ”. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047)
zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „uPzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy
ustawy – Kodeks cywilny.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy soli drogowej DR niezbrylającej,
kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, luzem do zimowego utrzymania dróg w sezonie
zimowym dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w ilości 1800 ton.
Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
(CPV): 34927100-2.

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 załączy do oferty próbkę soli w ilości ok. 5 kg wraz z załączoną analizą
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chemiczną danej próbki, która winna potwierdzać spełnienie wymogu dotyczącego składu
chemicznego soli drogowej i granulacji określone w pkt. 2.
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), z zastrzeŜeniem, Ŝe pierwsza partia soli w ilości 1000 ton zostanie dostarczona
Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

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 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zlecenia
przesłanego Wykonawcy listownie lub faxem.

8.

Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.

9.

Zamawiający zastrzega, Ŝe w razie niewykorzystania limitu dostaw soli w ilości określonej
w pkt. 1, Dostawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:
- naleŜności za niedostarczoną partię soli,
- odszkodowania za utracone korzyści.
Minimalny limit ilości soli, którą Zamawiający zobowiązuje się wybrać stanowi 70% ilości
całego zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: 1 roku od daty podpisania umowy, z zastrzeŜeniem,
Ŝe pierwsza partia soli w ilości 1000 ton zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie
10 dni od daty podpisania umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

SPOSOBU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego oświadczenia w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 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. 3 dostawy soli drogowej
DR niezbrylającej, kamiennej (kopalnianej), nieodpadowej, w ilości nie mniejszej
niŜ 800 ton dla kaŜdego Odbiorcy.
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ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego oświadczenia w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazu o którym mowa w rozdz. VI. pkt. VI.I. ppk. 6
SIWZ.
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.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego oświadczenia w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca udokumentuje posiadanie środków
własnych lub zdolność kredytową, minimum na kwotę odpowiadającą wartości
ofertowej ceny brutto poprzez przedstawienie informacji z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego oświadczenia w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumentu o którym mowa w rozdz. VI. pkt. VI.I. ppk. 7
SIWZ.
UWAGA:
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1)
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienaleŜycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeśli
szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŜ 5%
wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
4

b) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie
zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, jeŜeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo
odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;
c) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) spółki
komandytowe
oraz
spółki
komandytowo-akcyjne,
których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
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2)

3)
4)

5)

6)

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
k) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
l) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową,
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza równieŜ
wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych, którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji;
b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili
się na przedłuŜenie okresu związania ofertą;
c) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
z zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie powyŜszych warunków na podstawie weryfikacji
dokumentów, o których mowa w punkcie V niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
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b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych;
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędu w obliczaniu ceny;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
VI. I. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć następujące aktualne dokumenty i oświadczenia:
1.
2.
3.
4.

Wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku – załącznik nr 1 do SIWZ).
Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
Dowód wpłacenia wadium, zgodnie z rozdz. IX SIWZ.
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty naleŜy załączyć:
5. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, potwierdzających
Ŝe wykazane dostawy zostały wykonane naleŜycie.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawcy,
winni wykazać się wykonaniem:
- min. 3 dostaw soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej (kopalnianej) w ilości
nie mniejszej niŜ 800 ton dla kaŜdego Odbiorcy, zgodnie z warunkiem określonym
w rozdz. V pkt. 1 ppkt. b) SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ).
7. Informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy [wystawiona
nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawcy winni wykazać się Ŝe:
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- posiadają środki własne lub zdolność kredytową, minimum na kwotę
odpowiadającą wartości ofertowej ceny brutto poprzez przedstawienie informacji
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z warunkiem
określonym w rozdz. V pkt. V.I. ppkt. d SIWZ.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa
art. 24 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy winni złoŜyć następujące dokumenty:
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, według wzoru na
załączniku nr 5 do SIWZ.
9. 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 ofert].
10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
[wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert].
11. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie
zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, 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 ofert].
12. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty, o których mowa od pkt. 8 do pkt. 11,
dotyczące tego podmiotu.
W celu potwierdzenia, Ŝe oferowana przez Wykonawcę sól drogowa DR niezbrylająca
objęta przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, naleŜy złoŜyć:
13. Próbka soli drogowej DR niezbrylającej kamiennej (kopalnianej) w ilości 5 kg.
wraz z analizą chemiczną dostarczonej próbki.
14. Pozytywna opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
15. Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub równowaŜne zaświadczenie
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.
Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
16. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym,
Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ).
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VI.II. Informacje dla Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
(wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum).
1. 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.
2. 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.
3. KaŜdy z konsorcjantów oddzielnie musi udokumentować, Ŝe spełnia warunki określone
w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie jaki mu powierzono.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty załączają
równieŜ oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
6. Przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 1.
7. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem).
 Wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące
konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
VI.III. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej:
1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9, 10 i 11 składa dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości [wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na Ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu [wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert].
VI.IV. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI. pkt. VI.I. naleŜy przedstawić w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(przez Wykonawcę naleŜy rozumieć osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz) na kaŜdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu.
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2. Dowodami, o których mowa w rozdz. VI. pkt. VI.I. ppkt. 7 SIWZ, są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
3. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w treści pkt. 2 lit. a) SIWZ
moŜe przedkładać, określone w treści § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), dokumenty
potwierdzające naleŜyte wykonanie dostaw.
4. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy
wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdz. VI pkt. VI.I. ppkt. 7 SIWZ, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
5. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie moŜe sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób zaŜąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej
notarialnie kopii dokumentu.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniami na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Tłumaczenie musi być sporządzone przez
tłumacza przysięgłego.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem,
a następnie potwierdzają pisemnie.
3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomocą faksu, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować na adres:
PGK „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek
fax. 54/ 412 18 04
6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. od 7.00 do 15.00.
7. Osoby uprawnione do kontaktowania z Wykonawcami:
Z-ca Dyrektora ds. Biura Zarządu i Kadr – Violetta Sartanowicz,
Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Katarzyna Wydra.
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ:
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niŜ na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zapytania naleŜy kierować do Zamawiającego zgodnie z przyjętym sposobem
porozumiewania się stron postępowania, określonym w rozdz. VII SIWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej
www.bip.saniko.com.pl.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający moŜe zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ oraz umieści na w/w stronie internetowej.
JeŜeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
W przypadku gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność zmiany oferty,
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia tych zmian.
O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz umieści na w/w stronie internetowej.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 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.).
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 soli drogowej DR niezbrylającej,
kamiennej”.
Dowód wpłacenia wadium naleŜy dołączyć do oferty (oryginał lub potwierdzoną kopię).
3. Wadium wnoszone w formie:
• poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym.
• gwarancji bankowych,
• gwarancji ubezpieczeniowych,
• poręczeń 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.).
Poręczenia i gwarancje naleŜy:
- kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem spiąć trwale z ofertą,
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- oryginał załączyć do oferty w oddzielnej kopercie opatrzonej opisem wadium,
- wadium w formach wynikających z pkt. 3 winno jako beneficjenta wskazywać:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert
tj. do dnia 10.10.2013 r. do godz. 1000, przy czym za termin wniesienia wadium
w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego – brak wadium w w/w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 uPzp.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 5, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
9. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika
to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy.
Uwaga:
Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki,
w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (pkt. 10 i 11). W przypadku
gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie moŜliwych roszczeń
Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczone od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej
SIWZ.
3. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane w rozdz. VI pkt. VI.I.
oraz próbka soli drogowej DR niezbrylającej kamiennej (kopalnianej), w ilości 5 kg.
Dostarczona próbka soli winna spełniać wymogi określone w opisie przedmiotu
zamówienia rozdz. III pkt. 2 SIWZ. Zaleca się, aby dostarczona próbka soli została
załączona do oferty w odrębnym opakowaniu, które to winno być oznakowane w sposób
umoŜliwiający identyfikacje ich pochodzenia (tj. wykonawcę, który je dostarczył).
Próbkę naleŜy zdeponować wraz z ofertą nie później niŜ przed terminem wyznaczonym
na składanie oferty w siedzibie Zamawiającego przy ul. Komunalna 4 we Włocławku.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
5. Oferta wraz załącznikami jak równieŜ wzór umowy winny być podpisane przez osobę
upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. JeŜeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie
tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez
zobowiązane osoby.
7. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Oferta powinna być napisana w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niŜ język polski winien być złoŜony wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja
polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą.
9. Zaleca się, by kaŜda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnieni, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny
być parafowane przez Wykonawcę.
10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
12. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoŜy więcej niŜ
jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne elementy będące
przedmiotem niniejszego postępowania.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
16. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia lub wycofać złoŜoną
przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg
takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.
17. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
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od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca,
nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępnione.
- Przez tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 r Nr 153, poz. 1503)
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iŜ nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
- Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika
postępowania.
- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte, (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
Uwaga:
- Wykonawca w szczególności nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego we Włocławku przy ul. Komunalnej 4
Sekretariat, w terminie do dnia 10.10.2013 r. do godziny 1000 w sekretariacie osobiście lub
drogą pocztową. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30
do 15:00.
2. Za „terminowe dostarczenie” uwaŜa się wpłynięcie oferty do Zamawiającego
w wyznaczonym terminie, a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest złoŜenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności
jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta,
zamknięta koperta/opakowanie).
4. Koperta zewnętrzna, jak i wewnętrzna powinna zostać zaadresowana i oznakowane w sposób
opisany poniŜej:
Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek
oraz powinna być oznakowana w następujący sposób:
Oferta na: „Dostawę soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej
dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”
Na kopercie naleŜy dopisać – nie otwierać przed dniem 10.10.2013 r. godz. 1100
5. Wymagane jest zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany powyŜej sposób.
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6. PowyŜsze zalecenie wynika z ewentualnej moŜliwości uszkodzenia bądź otwarcia
koperty/opakowania z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego
oznaczenia koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
8. Wszystkie oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 10.10.2013 r. o godzinie 1100 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Zamawiający uzna za niewaŜną ofertę, która nie spełnia wymogów formalnych określonych w
Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
tj.: cenę soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej oraz koszt dostaw soli do siedziby
Zamawiającego. JeŜeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu to upust ten musi być
wliczony w cenę oferty.
3. Cena oferty będzie ceną stałą i nie będzie podlegała waloryzacji przez cały zakres trwania
umowy.
4. Cena oferty winna być wyraŜona w złotych polskich.
5. Cenę oferty naleŜy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku VAT (zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).
6. Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
XV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. CENA – 100 %
Sposób porównania cen ofert:
Liczba punktów =

najniŜsza cena
cena oferty badanej

x 100 pkt. x 100%

2. Zamawiający będzie przyznawał punkty za kryterium w oparciu o w/w wyliczenie
arytmetyczne, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów zostanie udzielone zamówienie.
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XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Po wyborze ofert, wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dane osób
przewidzianych do zawarcia umowy uwzględniające zapis w SIWZ.
2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23
ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zaŜąda złoŜenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
XVII. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY:

ZABEZPIECZENIA

NALEśYTEGO

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy w wysokości 3 % wartości oferty brutto.
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).
3. Wpłatę zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w pieniądzu, naleŜy dokonać na
konto PGK „Saniko” Sp. z o.o. BOŚ S.A. O/Włocławek nr 84 1540 1069 2001 8700 2743
0001 z dopiskiem „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej”.
4. Zabezpieczenie w formie innej niŜ pieniądz będzie dostarczone Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy.
5. W przypadku gdy zabezpieczenie nie będzie miało formy pienięŜnej, Dostawca uzgodni na
trzy dni przed podpisaniem umowy w jaki sposób zrealizuje zapis umowy dotyczącej
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
6. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy określony jest w załączonym wzorze
umowy.
XVIII. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY:
1.

2.

Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, wysokość kar
umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy zawarte są
w projekcie umowy stanowiącym załączniki do niniejszej specyfikacji.
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) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających
wpływ na realizację zamówienia;
b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT;
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c) nastąpi zmiana osób wymienionych w umowie;
d) 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 będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon
Wykonawcy.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1. Wobec czynności niezgodnej z przepisami ustawy podjętej przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje
odwołanie.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania ocenę,
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
5. Na czynności, o których mowa w pkt. 4, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem art. 180
ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli została ona
przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeŜeli została ona
przesłana w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, takŜe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w ppkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
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11. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej,
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
13. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
15. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy.
16. Na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
17. Skargę, o której mowa w ppkt 16 wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Załączniki do SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formularz oferty.
Projekt umowy.
Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykaz wykonanych dostaw.
Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
Formularz - Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym,
Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej.

Opracowała: Specjalista ds. Zamówień Publicznych Katarzyna Wydra
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

BZ/ZP.13/26/09/13.

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.........................................................................................................................
……………………………………………………………………………….
NIP*: ..................................................... REGON*: ................................................
Tel.*: ……………………………………
Fax* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: ……………………………………
* w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej
dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”
Oświadczamy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

zakresie

określonym

Cena netto za 1 tonę soli …………………. zł
Cena netto za 1800 ton soli ......................................... zł + VAT (.....%) .......................... zł
Cena brutto ............................................ zł (słownie:..............................................................
………………………………………………………………………………………………..)
/cena obejmuje cenę soli drogowej DR niezbrylajacej oraz koszty jej transportu dla Zamawiającego/

2. Termin realizacji zamówienia: 1 roku od daty podpisania umowy z zastrzeŜeniem,
Ŝe pierwsza partia soli w ilości 1000 ton zostanie dostarczona Zamawiającemu
w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.
3. W okresie obowiązywania umowy zobowiązujemy się do dostarczania Zamawiającemu
sól drogową DR niezbrylającą, kamienną pochodzącą z ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
4. Oświadczamy Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej
zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Gwarantujemy, Ŝe w przypadku udzielenia nam zamówienia, zapewnimy dostawę soli
drogowej o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia
w rozdz. III SIWZ.
6. Gwarantujemy, Ŝe cena ofertowa oraz ceny jednostkowe są cenami stałymi i nie będą
podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy.
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7. Oświadczamy, Ŝe istotne warunki umowy określone w SIWZ zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
9. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*
10. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:*
a). ................................................ podwykonawca: .....................................................................
b). ................................................ podwykonawca: …................................................................
11. Wadium wnieśliśmy w dniu ................................. w formie ......................................................
w wysokości: ………………………. zł
Zwrot wadium proszę dokonać na nr konta: ….………………………………………………..
…………………………………………………………………………/nazwa banku, numer konta/
12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
13. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości
3% wartości oferty brutto tj. o wartości ........................... zł, słownie ......................................
…………………………………….. w formie ..........................................................................,
przed terminem podpisania umowy.
14. Oferta została złoŜona na ........................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr .................... do nr .......................... .
15. Niniejszym informujemy, iŜ informacje składające się na ofertę, zawarte na str. od .................
do ................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
16. Integralna część oferty stanowią następujące dokumenty: **
a) ..................................................................
b) ..................................................................
c) ..................................................................
d) ..................................................................
e) ..................................................................
f) ..................................................................
g) ..................................................................
h) …………………………………………..
i) …………………………………………..
j) …………………………………………..
k) …………………………………………..
Podpis i pieczęć ......................................................
(osoba /osoby upowaŜnione
do reprezentowania Wykonawcy)

........................................., data .................................
* Niepotrzebne skreślić
** JeŜeli dołączone są odpisy dokumentów lub kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

BZ/ZP.13/26/09/13.

Umowa (projekt)
zawarta w dniu ................... we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4.
Nr KRS 0000095781 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy,
nr NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, wysokość kapitału zakładowego 16.391.800,00 zł,
reprezentowanym przez:
1. Edwarda Ziemskiego
2. Mirosława Bieńkowskiego

–
–

Prezesa Zarządu
Członka Zarządu

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

oferty

w

trybie

przetargu

§1
Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dla Zamawiającego
sól drogową DR niezbrylającą, kamienną, zgodną ze specyfikacją techniczną stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w ilości 1800 ton.
§2
Strony ustaliły termin realizacji umowy: 1 roku od daty podpisania umowy z zastrzeŜeniem,
Ŝe pierwsza partia soli w ilości 1000 ton zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie
10 dni od daty podpisania umowy.
§3
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1 jest wynagrodzenie niezmienne w okresie waŜności umowy określone
na kwotę:
Cena netto za 1 tony soli: ……………….. zł.
Cena netto za 1800 ton soli: …………….…..... zł + VAT (…. %) ……………….. zł.
Cena brutto: ………………… zł (słownie: …………………..……………………….……..
………………………………………………………………………………………………….)
2. Kwota, o której mowa w pkt. 1 obejmuje cenę soli drogowej DR niezbrylającej oraz koszt jej
dostarczenia Zamawiającemu.
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§4
1. Świadczenie dostawy o których mowa w § 1 następować będzie częściami, w zaleŜności
od potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń wysłanych listownie lub faxem na dostawę
określonej ilości soli drogowej.
2. Dostawy realizowane będą w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia otrzymania
pisemnego zlecenia.
§5
1. Dostawy częściowe będą potwierdzane odbiorem ilościowym, który przeprowadzą
przedstawiciele obydwu stron. Dostawca winien posiadać dokument wagowy potwierdzający
ilość dostarczonej soli drogowej.
2. Miejscem przeprowadzenia odbioru będzie siedziba Zamawiającego.
3. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez
obie strony umowy.
4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Zamawiający jest upowaŜniony do:
- Ŝądania uzupełnienia braków ilościowych w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnego
wezwania do uzupełnienia braków, albo
- Ŝądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 pkt. 2 ppkt. b) niniejszej umowy.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania jakości dostarczonej soli drogowej,
poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezaleŜnej jednostce, na koszt
Dostawcy.
2. Stwierdzenie niezgodności jakości soli drogowej stanowi podstawę do odstąpienia od umowy
z przyczyn zaleŜnych od Dostawcy z jednoczesnym naliczeniem kar umownych, o których
mowa w § 8 pkt. 2 ppkt. c) niniejszej umowy.
§7
1. Zapłata naleŜności nastąpi w drodze faktur częściowych, za dostarczoną partię przedmiotu
umowy, zgodnie z § 3 ust.1 niniejszej umowy.
2. NaleŜność płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół, o którym mowa w § 5 ust. 3
niniejszej umowy.
4. Zamawiający upowaŜnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
§8
1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienaleŜyte wykonanie umowy będą kary
umowne.
2. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
przypadkach:
a) Za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wartości brutto
zamówionej partii soli, za kaŜdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2 lub
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
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b) Za zwłokę w usunięciu braków ilościowych przedmiotu umowy w wysokości 0,25%
wartości brutto zamówionej partii soli, za kaŜdy dzień zwłoki liczony odpowiednio od
upływu terminu określonego w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Dostawcy w wysokości 5% wartości
brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy kary umownej w wysokości 5%
wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w razie odstąpienia Dostawcy
od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.
4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naleŜności z tytułu kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Dostawcy za realizację usługi będącą przedmiotem
niniejszej umowy lub wystawić notę obciąŜeniową Dostawcy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody.
§9
1. Jako gwarancję rzetelnego wywiązania się z warunków umowy, Dostawca wniesie
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w formie ...................... w wysokości
.................. zł co stanowi 3 % wartości oferty brutto.
2. W przypadku naleŜytego wykonania umowy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty ostatniej dostawy soli drogowej potwierdzonej
protokołem, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
4. Wykonawca upowaŜnia Zamawiającego do dysponowania kwotą określoną w pkt. 1
niniejszego paragrafu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badania jakości dostarczonej
soli drogowej.
§ 10
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 powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających
wpływ na realizację zamówienia;
b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT;
c) nastąpi zmiana osób wymienionych w umowie;
d) 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 będzie
działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy.
§ 11
1.

Zamawiający zastrzega, Ŝe w razie niewykorzystania limitu dostaw soli w ilości określonej
w § 1 niniejszej umowy, Dostawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:
- naleŜności za niedostarczoną partię soli,
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2.

- odszkodowania za utracone korzyści.
Minimalny limit ilości soli, którą Zamawiający zobowiązuje się wybrać stanowi 70% ilości
całego zamówienia.
§ 12

1.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w sytuacji:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
b) raŜącego naruszenia przez Dostawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
które w szczególności dotyczy terminowości i jakości przedmiotu umowy.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
§ 12

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
- ze strony Zamawiającego: …………………... tel. ………………….
- ze strony Wykonawcy: ………………………. tel. …………………..
§ 13
1. Zleceniodawca oświadcza, iŜ posiada wdroŜony Zintegrowany System Zarządzania Jakością
i Środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001
oraz OHSAS 18001.
2. W związku z wdroŜonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi
zagroŜeniami, Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami,
b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa,
c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa.
oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją.
§ 14
Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu
miejscowo sądowi powszechnemu według miejsca podpisania umowy.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

…………………………….

…………………………….
24

Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy soli drogowej DR niezbrylającej,
kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, luzem do zimowego utrzymania dróg w sezonie
zimowym dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w ilości 1800 ton.
Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
(CPV): 34927100-2.

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 Dostawcy 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 Dostawcy.

5.

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.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

…………………………………….

…………………………………….
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

BZ/ZP.13/26/09/13.

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................
Adres Wykonawcy: ............................................................................................................

Oświadczam, Ŝe spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047).
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika

Podpis i pieczęć: ................................................
(osoba / osoby upowaŜnione do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

......................................., dnia ...................

Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku
lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

BZ/ZP.13/26/09/13.

WYKAZ DOSTAW

Przedmiot zamówienia

Ilość dostarczonej
soli drogowej
DR niezbrylającej,
kamiennej

Całkowita
wartość brutto

Termin
rozpoczęcia
i zakończenia
dostaw

Nazwa i Adres
Zamawiającego

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem min. 3 dostaw soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej
(kopalnianej) w ilości nie mniejszej niŜ 800 ton dla kaŜdego Odbiorcy, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. 1 ppkt. b) SIWZ.
Wykonawca winien załączyć dowody, potwierdzające czy wykazane dostawy zostały wykonane naleŜycie.

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika.
Podpis i pieczęć: ....................................................
(osoba / osoby upowaŜnione do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

......................................., dnia ...................
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
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BZ/ZP.13/26/09/13.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047).
Art. 24 ust.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienaleŜycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeśli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŜ 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania;
b) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŜeli rozwiązanie
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej
5% wartości umowy;
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
d) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
e) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
i) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
j) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
k) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
l) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika

Podpis i pieczęć: .........................................................
(osoba / osoby upowaŜnione do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

......................................., dnia ................
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku
lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

BZ/ZP.13/26/09/13.

Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej
Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................
Adres Wykonawcy: ............................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej
dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047)
Informuję, Ŝe:
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi naleŜymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331; z późn. zm.)*
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
3
…..

2. Informujemy, Ŝe nie naleŜymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych*
* niepotrzebne skreślić

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika

Podpis i pieczęć: .........................................................
(osoba / osoby upowaŜnione do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

......................................, dnia ................
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku
lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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