
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pekom.com.pl

Żary: DOSTAWA KRUSZYW

Numer ogłoszenia: 63838 - 2016; data zamieszczenia:  21.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. , ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary, woj.

lubuskie, tel. 68 4794600, faks 68 4794602.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pekom.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOSTAWA KRUSZYW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

sukcesywna dostawa kruszyw. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: - przedmiot

zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, na podstawie

pisemnych zamówień, - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym, w ciągu 24 godzin do

siedziby PK PEKOM S.A. przy ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach lub na place budów wskazane przez

Zamawiającego (obszar miasta Żary), w godz. 7:30-15:30 poniedziałek - piątek, - sposób rozładunku kruszywa:

punktowo (we wskazanym miejscu) lub ciągle (na całej długości wskazanego jednego miejsca), - Zamawiający

wprowadza prawo opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) dopuszczając: możliwość zwiększenia zakresu zamówienia do

50 % dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia podstawowego,

zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 14.21.00.00-6.
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II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

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 okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień w związku,

z czym Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia pozwalające na realizację

zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający uzna Wykonawcę, który

przedstawi - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2

do SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za spełniającego warunek dotyczący potencjału technicznego pozwalający na realizację zamówienia

objętego przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający uzna Wykonawcę, który przedstawi -

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za spełniającego warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia pozwalający na

realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający uzna Wykonawcę, który

przedstawi - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2

do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
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zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający uzna Wykonawcę, który

przedstawi - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2

do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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

przedło żyć:

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;

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;
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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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Wypełniony Formularz Oferta sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2.

Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego

załącznik nr 5 do SIWZ 3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich tych Wykonawców. Pełnomocnictwo

do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną winno zawierać: wyszczególnienie wszystkich

Wykonawców składających ofertę wspólną (nazwy, adresy, Regon i NIP), wskazanie pełnomocnika, dokładne

określenie postępowania, dla którego udzielane jest pełnomocnictwo, określenie czasu trwania pełnomocnictwa

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99

2 - Termin płatności - 1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy zgodnie z paragrafem 7 projektu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.pekom.com.pl
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Przedsiębiorstwo Komunalne

PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.03.2016

godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary.

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 żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

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

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Kruszywo 0/31,5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5

mm przeznaczone do podbudów zasadniczych i nawierzchni z kruszywa niezwiązanego - w ilości 4000 ton.

Spełniające następujące wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych

hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym: - Kategoria

uziarnienia - GA 80 - Kategoria maksymalnej zawartości pyłów - f¬¬7 - Kategoria maksymalnej wartości

współczynnika Los Angeles - LA35 - Kategoria maksymalnej wartości nasiąkliwości - WA242 - Kategoria

maksymalnej mrozoodporności - F2 - Kategoria maksymalnej wartości wskaźnika płaskości - FI20.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 14.21.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Kruszywo 5/31,5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Kruszywo grube o uziarnieniu 5/31,5

mm przeznaczone do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego - w ilości 75 ton. Spełniające następujące

wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym: - Kategoria uziarnienia - GC 80-20 -

Kategoria maksymalnej zawartości pyłów - f¬¬7 - Kategoria maksymalnej wartości współczynnika Los

Angeles - LA35 - Kategoria maksymalnej wartości nasiąkliwości - WA242 - Kategoria maksymalnej

mrozoodporności - F2 - Kategoria maksymalnej wartości wskaźnika płaskości - FI20.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 14.21.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99
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2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Kruszywo 0/5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Kruszywo drobne o uziarnieniu 0/5 mm

przeznaczone do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego - w ilości 200 ton. Spełniające następujące

wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym: - Kategoria uziarnienia - GF 80 -

Kategoria maksymalnej zawartości pyłów - f¬¬7.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 14.21.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Kruszywo 2/5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Kruszywo drobne o uziarnieniu 2/5 mm

przeznaczone do powierzchniowych utrwaleń - w ilości 300 ton. Spełniające następujące wymagania normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu: - Kategoria uziarnienia - GC90/20 -

Kategoria maksymalnej zawartości pyłów - f¬¬2 - Kategoria maksymalnej wartości współczynnika Los

Angeles - LA30 - Kategoria maksymalnej wartości nasiąkliwości - WA242 - Kategoria maksymalnej

mrozoodporności - F2 - Kategoria maksymalnej wartości wskaźnika płaskości - FI20.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 14.21.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2017.
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