Nr postępowania Og.09/18

Racibórz, dnia 14.11.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
O wartości szacunkowej z przedziału od 10 000 do 30 000 euro
1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10
NIP 639-00-01-529 REGON 272347774
Telefon 032 415-35-77,
fax 032 419-07-17
Adres str. Internetowej: www.pk-raciborz.pl
e-mail : sekretariat@pk-raciborz.pl

ogłasza postępowanie na.:

„ZAKUP 350 ton SOLI DROGOWEJ”
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 350 ton, wraz
z jej dostawą do magazynu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, 47400 Racibórz
2. Główny kod CPV:
CPV: 34.92.71.00-2 sól drogowa
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do Instrukcji dla Oferentów –
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
4. Przedmiot zamówienia będzie zamawiany i dostarczany sukcesywnie w uzgodnionych
partiach, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
5. Wykonawca dokona dostaw soli na koszt własny, samochodami samowyładowczymi na adres
Zamawiającego tj. ul. Adamczyka 10, 47 – 400 Racibórz
6. Cena obejmuje sól wraz z dostawą loco siedziba Zamawiającego oraz wszelkimi kosztami
Wykonawcy.
7. Zapłata następować będzie każdorazowo po dostawie na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Dostawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
8. Odbioru ilościowo–jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Zamawiającego
9. Wykonawca dołączy do każdej dostawy atest.
10. Termin realizacji/wykonania zamówienia:
a). Dostawa główna – 150 ton w terminie do 15.12.2018r.
b). Pozostała ilość – 200 ton w terminie do 31.03.2019r. w sukcesywnych dostawach zgodnie z
składanym zapotrzebowaniem z terminem realizacji 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia
(telefonicznego, fax lub e - mail).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości soli w stosunku do szacunków
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji
finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
11. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.
12. Wymagane jest załączenie do oferty:
- opinii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, że oferowana do sprzedaży sól może być
stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg,
- atestu Państwowego Zakładu Higieny potwierdzającego, że produkt odpowiada
wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi.
13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.
cena

- 100 %

14. Warunki udziału w postępowaniu:

14.1. Formularz oferty wg Załącznika Nr 1.
14.2. Aktualny
odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14.3. Opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, że oferowana do sprzedaży sól może
być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu
dróg,
14.4 Atestu Państwowego Zakładu Higieny potwierdzającego, że produkt odpowiada
wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi.
15. Oferty należy składać w :
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, pok. Nr 7
Termin składania ofert upływa dnia 22 listopad 2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 listopad 2018 r. o godzinie 12:30 w sali 11.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
16. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach proceduralnych – Stanisław Magdoń, tel.: 032/ 415 35 77 wew. 148
W sprawach przedmiotu zamówienia – Kazimierz Kądzioła tel.: 032/ 415 35 77 wew. 133
17. Pozostałe informacje :
 Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz
wewnętrzny regulamin Zamawiającego.
 Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn.

Prezes Zarządu
PK Sp.z o.o. w Raciborzu
..................................................
Podpis Zamawiającego

