
Włocławek: Dostawa odzie Ŝy i obuwia roboczego oraz środków ochrony

indywidualnej dla pracowników PGK Saniko Sp. z o.o.  we Włocławku

Numer ogłoszenia: 146819 - 2012; data zamieszczenia : 05.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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 zamawiaj ącego:  www.saniko.com.pl

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa odzieŜy i obuwia roboczego oraz środków

ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa

odzieŜy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Saniko Sp. z o.o. we

Włocławku tj. OdzieŜ robocza: - Ubranie ochronne (spodnie ogrodniczki + bluza) kolor pomarańczowy, w ilości 200

szt., - Ubranie ochronne (spodnie ogrodniczki + bluza) kolor czarny w ilości 30 szt., - Ubranie ochronne ocieplone

(spodnie ogrodniczki + bluza) kolor pomarańczowy w ilości 36 szt. - Ubranie ochronne ocieplone (spodnie

ogrodniczki + bluza) kolor czarny w ilości 12 szt., - Ubranie ochronne do prac spawalniczych (spodnie ogrodniczki +

bluza) w ilości 6 szt., - Kurtka dla mistrza ocieplona z kapturem w ilości 3 szt., - Kurtka p. deszczowa z kapturem w

ilości 30 szt., - Komplet p. deszczowy w ilości 50 szt., - Czapka letnia z daszkiem, kolor pomarańczowy w ilości 80

szt., - Czapka letnia z daszkiem, kolor czarny w ilości 20 szt., - Czapka zimowa w ilości 40 szt., - Podkoszulek typu

T-shirt, kolor pomarańczowy w ilości 500 szt., - Podkoszulek typu T-shirt, kolor czarny, w ilości 90 szt., - Koszula

flanelowa polska w ilości 120 szt., - Fartuch drelichowy w ilości 8 szt., - Fartuch stylonowy dla sprzątaczki z krótkim

rękawem w ilości 4 szt., - Fartuch stylonowy dla sprzątaczki z długim rękawem w ilości 4 szt. Obuwie robocze: -

Buty ochronne skórzane męskie bez podnoska w ilości 60 par, - Buty ochronne skórzane męskie z podnoskiem w

ilości 50 par, - Buty profilaktyczne dla sprzątaczki typu adidas w ilości 3 szt., - Buty gumowe w kolorze czarnym w

ilości 20 par, - Buty filcowo gumowe w ilości 65 par, Środki ochrony osobistej: - Kamizelka ostrzegawcza w ilości 50

szt., - Rękawice ochronne pięciopalcowe nitrylowe - wersja cięŜka w ilości 2000 par, - Rękawice ochronne

pięciopalcowe nitrylowe - wersja lekka w ilości 5040 par, - Rękawice ochronne pięciopalcowe licowane skórą -

standard w ilości 2500 par, - Rękawice ochronne pięciopalcowe licowane skórą - ocieplane w ilości 1000 par, -

Rękawice lateksowe pięciopalcowe w ilości 400 par, - Rękawice gospodarcze dla sprzątaczek w ilości 600 par, -

Rękawice ochronne do spawania w osłonie argonu w ilości 20 par, - Okulary przeciwsłoneczne dla kierowców w

ilości 10 szt., - Okulary ochronne ze szkłem bezbarwnym w ilości 20 szt., - Nauszniki ochronne ogólnego stosowania

do ochrony słuchu w ilości 8 szt., - Kombinezon jednorazowy z polipropylenu - laminowany w ilości 10 szt. 2.

Szczegółowy wykaz artykułów, o których mowa w pkt. 1 oraz warunki jakie winny spełniać zamawiane artykuły

określono w wykazie rzeczowo - ilościowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 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
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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 niniejszej 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.

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (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.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

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

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, ze w ciągu ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym

okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy ubrań, butów i rękawic roboczych - określonych w

przedmiocie zamówienia, z których kazda o wartości min. 60 tys. brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  równieŜ

wykonywanych,  dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały

wykonane lub są wykonywane naleŜycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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,  a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
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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 ubezpieczenie 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  potencjał  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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 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  ubrania  ochronnego  do  prac  spawalniczych,  -  wzór  kurtki  p.  deszczowej  z

kapturem, - wzór kompletu p. deszczowego (spodnie + kurtka), - wzór czapki letniej z daszkiem, - wzór

czapki  zimowej,  -  wzór  podkoszulka  typu T-shirt,  -  wzór  koszuli  flanelowej  polskiej,  -  wzór  fartucha

drelichowego,  -  wzór butów ochronnych skórzanych męskich,  bez podnoska,  -  wzór butów ochronnych

skórzanych męskich, z podnoskiem, - wzór butów gumowych, - wzór butów filcowo gumowych,  - wzór

kamizelki ostrzegawczej, - wzór rękawic ochronnych pięciopalcowych nitrylowych - wersja cięŜka, - wzór

rękawic  ochronnych  pięciopalcowych  nitrylowych  -  wersja  lekka,  -  wzór  rękawic  ochronnych

pięciopalcowych licowanych skórą -  standard,  -  wzór,  rękawic ochronnych pięciopalcowych licowanych

skórą  -  ocieplane,  -  wzór  rękawic  gospodarczych dla  sprzątaczek,  -  wzór  rękawic  ochronnych do
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spawania  w  osłonie  argonu,  -  wzór  okularów  przeciwsłonecznych  dla  kierowcy,  -  wzór  okularów

ochronnych ze szkłem bezbarwnym, - wzór kombinezona jednorazowego z polipropylenu - laminowanego.

Dostarczone  wzory  artykułów  winny  spełniać  warunki  określone  w  specyfikacji  istotnych warunków

zamówienia.  2.  Oświadczenie  Wykonawcy,  Ŝe  oferowane  przez  niego  artykuły,  które  objęte  są

przedmiotem  niniejszego  postępowania  posiadają  niezbędne  certyfikaty,  świadectwa  i  deklaracje

dopuszczające do 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) 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. Formularz cenowy. 3. Zaakceptowany projekt umowy. 4. Dokument określający

zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeŜeli wykonawcę reprezentuje

pełnomocnik - takŜe pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 70

2 - Jakość - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie 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 reprezentujących strony 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 Dostawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.saniko.com.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć 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 post ępowaniu lub ofert:  17.07.2012 godzina

10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 - Sekretariat. Godziny pracy

Sekretariatu od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),
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które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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