
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.zkkleszczow.pl, www.zk.bip.kleszczow.pl 

 

Kleszczów: Dostawa 1200 ton soli drogowej 
Numer ogłoszenia: 267618 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o. o. , ul. Główna 41, 97-
410 Kleszczów, woj. łódzkie, tel. 44 7313223, faks 44 7313113. 

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkkleszczow.pl, 
www.zk.bip.kleszczow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1200 ton soli drogowej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest: Dostawa 1200 ton soli drogowej zgodnie z poniższym opisem; dostawa 
wraz z rozładunkiem do miejscowości Żłobnica w gminie Kleszczów 1200 ton soli drogowej 
z antyzbrylaczem o następujących parametrach: a)minimalna zawartość Na Cl min 90,0% 
b)Uziarnienie: skład ziarnowy poniżej 1,0 mm max 60,0% skład ziarnowy powyżej 6,0 mm 
max 10,0% c)zawartość K4Fe(CN)6 min 40,0 mg/kg d)zawartość części nierozpuszczalnych 
max 8,0% e)wilgotność:max 3,0% f)zawartość jonów siarczanowych SO4 max 3,0% W 
ramach usługi sól ma być zmagazynowana na powietrzu na terenie gminnej Bazy Utrzymania 
Dróg w Żłobnicy. Cała dostarczona sól zostanie złożona przez Wykonawcę na hałdzie i 
nakryta czarną folią PE. Sposób i organizacja pracy należy do wyboru przez Wykonawcę. 
Folia PE zostanie zakupiona i dostarczona na koszt Wykonawcy.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
· Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 

ustawy Pzp - do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na 



rozszerzeniu dostawy soli (w przypadku nieprzewidzianego wyczerpania się 
zamówionych ilości). 

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

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.09.2013. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem 
terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ Ustala się wadium dla przedmiotu 
zamówienia w wysokości: 8.000,00 PLN, słownie: osiem tysięcy złotych. Wykonawca wnosi 
wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: w pieniądzu, w poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w 
gwarancjach ubezpieczeniowych w 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 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w 
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Nr 61 8978 0008 0005 9558 2000 
0010 w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie. Za termin wniesienia wadium w formie 
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium 
wnoszone w innych formach, niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. W 
zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 
46. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji 
form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta 
podlegać będzie odrzuceniu. 

III.2) ZALICZKI 

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

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedstawi: Wykaz wykonanych 
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie wraz z podaniem wielkości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 



na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane należycie. Zamawiający pod pojęciem głównych dostaw 
rozumie: co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i 
wartością przedmiotowi zamówienia tj. dostawa soli drogowej w ilości nie 
mniej niż 700 ton każda dostawa wraz z załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że dostawa została wykonana należycie (załącznik nr 5 do 
SIWZ). 

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 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; 

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; 



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 
Do wykazu dostaw należy dołączyć dowody dotyczące wykonania 
najważniejszych dostaw wskazanych przez Zamawiającego określających, czy 
dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej 
są: a. poświadczenie; b. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt. a Zamiast dowodów wykonawca może 
przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług zgodnie z 
rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (np. referencje). W przypadku gdy 
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługo wskazane w Załączniku nr 
5, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów, o których mowa w pkt. a W razie konieczności, szczególnie gdy 
wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. a i b budzą wątpliwości 
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumenty wynika, że 
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 
Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji 
lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

W celu potwierdzenia że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w 
punkcie 3 SIWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia, należy wraz z ofertą złożyć: 6.2.1.Opinię 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności soli do posypywania nawierzchni dróg 
w zimowym utrzymaniu dróg wraz z załącznikami lub dokumenty równoważne 
dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, wydane przez odpowiednie jednostki 
na terenie Unii Europejskiej. 6.2.2.Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład 
Higieny - stwierdzający, że sól odpowiada wymaganiom higienicznym lub dokumenty 
równoważne dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, wydane przez 



odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej. 6.2.3.Opis parametrów jakościowych 
oferowanej soli zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

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 

16.1.Wszystkie istotne dla stron postanowienia umowy wraz z wysokością kar umownych z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz ze szczegółowym zakresem 
obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. 16.2.Zmiana Umowy 
jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 
Wykonawcę. 16.3.Zmiany postanowień zawartej Umowy po jej zawarciu w stosunku do 
treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalne w przypadku, gdy realizowane 
zamówienie w zakresie lub na warunkach określonych Umową nie leży w interesie 
publicznym; 16.4.Wszelkie zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy 
pisemnej. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zkkleszczow.pl, www.zk.bip.kleszczow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie 
Zamawiającego, ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 31.07.2013 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, ul. Główna 41, 97-
410 Kleszczów. 

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 


