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

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku
Numer ogłoszenia: 185308 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
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. kujawsko-
pomorskie, tel. 054 4121805, faks 054 4121804.

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

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady dla 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 fabrycznie nowych pojemników
wykonanych z tworzywa sztucznego (PE-HD) przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i biodegradowalnych, typu: a) pojemniki 120 l w
ilości 1800 szt. b) pojemniki 120 l /bio/ w ilości 6000 szt. c) pojemniki 240 l w ilości 1400 szt. d) pojemniki 240 l /bio/ w ilości 500 szt. 2. Szczegółowe
parametry techniczne pojemników będących przedmiotem zamówienia precyzuje rozdz. III pkt. 2 SIWZ. 3. Wykonawca własnym środkiem transportu i
na własny koszt zapewni dostawę przedmiotowych pojemników do siedziby Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy
pojemników w okresie 6 m-cy od daty podpisania umowy, kaŜdorazowo według złoŜonego przez Zamawiającego zamówienia na określoną partię
pojemników. 5. Termin dostawy nie moŜe przekroczyć 14 dni od chwili przyjęcia pisemnego zamówienia przesłanego faxem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

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

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

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

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 PLN. 2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub
kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym ze
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
roku 2007 Nr 42, poz. 275, z póz. zm.)

III.2) ZALICZKI

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

III. 3.1) 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, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał dostawy pojemników z tworzywa sztucznego PE-HD na odpady,
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, w łącznych min. ilościach: 120 l / 240 l - 3000 szt. i 120 l bio / 240 l bio - 3000 szt.
Zamawiający wymaga, aby fakt naleŜytego wykonania ww. dostaw został potwierdzony odpowiednimi dokumentami, które potwierdzą
rodzaje i ilości dostarczonych pojemników oraz czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie. - ocena spełnienia warunku
nastąpi na podstawie złoŜonego oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazu wykonanych głównych dostaw Wykonawcy.

III.3.3) Potencjał techniczny
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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.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W  CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:

wykaz 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.

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. Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla kaŜdego rodzaju oferowanego pojemnika. 2. Certyfikat zgodności z normą EN 840 dla
kaŜdego rodzaju oferowanego pojemnika. 3. Dokument nadania znaku jakościowego dla kaŜdego rodzaju oferowanego pojemnika, wydany
przez RAL lub instytucję  równowaŜną  uprawnioną  ds. zabezpieczenia jakości i znakowania. 4. Wzory pojemników objętych przedmiotem
zamówienia - dostarczone wzory pojemników winny być zgodne z parametrami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
rozdz. III SIWZ i wykonane zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdz. XI pkt. 3 SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Wypełniony formularz cenowy. 3. Zaakceptowany projekt umowy. 4. Dowód wpłacenia wadium - rozdz. IX SIWZ.
5. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub
dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. 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.

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: 20.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek - sekretariat.

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

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