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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kom-lub.com.pl

Luboń: DOSTAWA MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
NAWIERZCHNI DRÓG W LUBONIU (OKRES ZIMOWY 2013/2014)
Numer ogłoszenia: 185209 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "KOM-LUB" Sp. z o .o. , ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń, woj. wielkopolskie,
tel. 0-61 8130-551, faks 0-61 8130-551.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kom-lub.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW DO

ZIMOWEGO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DRÓG W LUBONIU (OKRES ZIMOWY 2013/2014).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA MATERIAŁÓW

DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DRÓG W LUBONIU (okres zimowy 2013/2014), w tym:
sukcesywne dostawy ca 1014 ton soli kamiennej drogowej klasy DR, niezbrylającej o zawartości

antyzbrylacza w ilości co najmniej 70,0 mg|kg, sól o jakości (zgodnej z normą PN-C-84081-1-K-DR)
potwierdzonej pozytywną opinią IBDiM oraz odpowiadającą podstawowym warunkom higienicznym

(atest PZH), realizowane transportem Wykonawcy, partiami po ~26 ton soli luzem (nieopakowanej) loco
siedziba zamawiającego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu
zamówienia zawarte w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Przedmiotem zamówień uzupełniających będą dostawy soli określonej w opisie przedmiotu

zamówienia, w łącznej ilości nie przekraczającej 20% wartości szacunkowej zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 8300,00 zł
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z
art. 22 Ustawy. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
>spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o
których mowa w Sekcji III pkt III.4), ogłoszenia o zamówieniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie soli
drogowej, z zastrzeżeniem, że każda z tych dostaw to nie mniej niż 1000 ton soli drogowej załączając dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie oraz przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełniania ww.
warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełnia<, w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o których mowa w Sekcji III pkt III.4),
ogłoszenia o zamówieniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z
art. 22 Ustawy. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
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>spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o
których mowa w Sekcji III pkt III.4), ogłoszenia o zamówieniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z
art. 22 Ustawy. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
>spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o
których mowa w Sekcji III pkt III.4), ogłoszenia o zamówieniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z
art. 22 Ustawy. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
>spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o
których mowa w Sekcji III pkt III.4), ogłoszenia o zamówieniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

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

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 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 należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
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wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 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, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 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
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
informacje /dokumenty/ potwierdzające wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ, w tym
co najmniej: 1). zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż
produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom
technicznym. 2). atest higieniczny PZH, opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, badania
fizykochemiczne soli potwierdzające wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

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: najniższa 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). Zamawiający na podstawie art. 144 Ustawy dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu
zamówienia, umówionego terminu wykonania zamówienia lub łącznie przedmiotu zamówienia i terminu
jego wykonania - warunkiem takich zmian może być wystąpienie, co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: a)z powodu
konieczności wprowadzenia zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego
i obiektywnie uzasadnione, b)z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, c)z powodu działań lub zaniechań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie
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robót/usług/dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, d)z powodu
zmiany powszechnie obowiazujących przepisów prawa lub istotnych z uwagi na charakter działalności
dla Zamawiającego stosunków umownych, obligujących go do posiadania innych przedmiotów
dostaw/usług niż przewidziane w umowie i w związku z tą zmianą którekolwiek usługi/dostawy będące
przedmiotem niniejszego zamówienia stają się w części lub całości bezprzedmiotowe, e)w przypadku
kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia byłoby połączone z
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze Stron rażącą stratą, czego Strony nie przewidywały
przy zawarciu umowy, zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie art. 357(1) ustawy Kodeks cywilny.
2). O wystąpieniu okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu umowy Wykonawca ma
obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie. 3). Strony z powodów, jakie mogą
wpływać na zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, wyłączają niedogodności związane z
pogodą typową dla okresu wykonywania robót/usług/dostaw w miejscu ich realizacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kom-lub.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: KOM-LUB Sp. z o.o.,
ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń, pok. sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.09.2013 godzina 09:55, miejsce: KOM-LUB Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń, pok.
sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie
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