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Centrala Zbytu Węg|a ,,WtGLozBYT'n S.A. ogłasza

PRZETARG N|EOGRAN|CZONY NA REALTZACJT tNWESTyCJt

Data pub|ikacji ogłoszenia. 23.1a.2o18 r.

Nazwa zamówienia:

Budowa ciągu razładowe,zego na Składowisku w ostrowie Wie|kopolskim ul.
Węgĺowa 4'

ZamawiĄący:

Gentra|a Zbytu Węgla ,,WtGLozBYT' s.A.

4o-o48 Katowice, Ul' Kościuszki 30

Telefon: 32757 36 00
e-mai| : czw@caľ. com. pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: załączone do ogłoszenia

M i ejsce składani a ofert: Sekretari at siedzi by Zamawiającego

Termin składania ofert: 06.11 .2018 r. do godz.: 9:00

Komisji Przetargowej

Centra|a Zbýu Węg|a WtGLOZBYT Spółka Akcyjna

u|. Koś;ciuszki 30 T: 32 757 36 fi) N|P: 634{01.35.65 Séd Rejonowy Ka|owice-Wschód W Katowicach www'czw.com.p|
40-048 Katowice F:32 757 3Í5 Q1 REGON 271832934 KRs 0000059625, Kapitał zakbdovýý wpľacony 1'000.000'0o zł czw@czw.com.p|
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SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKIW ZAMIWIENIA
Budowd clqgu rozładow.czego nd Składowtsku w ostrowle WIelkopotsklm
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SPECYFIKACJA
lsToTNYcH WARUN KoW ZAMóW| ENIA

Zamawiający: 
(slwz)

GENTRALA ZBYTU WtGLA ,,WtGLozBYT SPóŁKA AKGYJNA
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Katowice -Wschód w Katowicach, Vll!Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000059625, NIP: 634-001-35-65, adres strony internetowej:
www.czw.com.pl

I nformacje podstawowe :

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z,,Regulaminem w sprawie zasad itrybu
postępowania w Czw ''Węg|ozbyt" s.A. W Katowicach pÍzy wyborze
dostawców, usługodawców oraz wykonawców robót budowlanych'' w
GENTRAL| ZBYTU WtGLA ,,WtGLozBYT" SPóŁKA AKGYJNA, zwany
dalej Regulaminem.

2. Regulamln, o którym mowa w ust. 1, dostępny do wglądu dla Wykonawców w
siedzibie CENTRALI ZBYTU WtGLA ,,WtGLozBYT" SPTŁKA AKCYJNA.

3. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych na
zadania. Składana oferta winna obejmować, caý zakres rzeczory zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza moż|iwości składania ofert wariantowych.

ZamawiĄący dopuszcza możliwośó powierzenia części zamówienia do
wykonania przez podwykonawców. W tym pzypadku Żąda wskazania przez
Wykonawcę W ofercie tą część zamówienia, której wykonanie zamidrza
powierzyć podwylkonawcom, z podaniem jej zakresu.

opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ciągu rozładowczego na
Składowisku w ostľowie Wielkopolskim ul. Węglowa 4.

Szczegótowy zakres zamówienla określono w Wymaganiach techniczno -
organizacyjnych stanowiącychZałącznik Nľ 1 do SIWZ.

oferta powinna zawieraé:

Cenę całkowitą zadania inwestycyjnego w rozbiciu na ceny cząstkowe za:

1) Dokumentacje, nadzory, geodezja, pozwolenia budowlane.
2) Prace budowlane.
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Budowa ciqgu rozładowczego na Sktadowisku w ostrowie Wielkopolskim

V.
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3) Wykonanie przenośnika z dostawą, montaiem i rozruchem.

2. Wymagany minimalny okres gwarancji:
1) Na Wykonane roboty budow|ane: 24 miesiące od dnia podpisania

końcowego protokołu odbioru robót.
2) Na zastosowane materiały: Wg Warunków producenta, jednak nie mniej niz

12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

3. Warunki płatności

Term in real.zacji zamówienia

1) Prace budow|ane - 7 ýgodni od uzyskania niezbędnych pozwoleń.
2) Dostawa i montai - 6 ýgodni od zakończenia prac budowlanych

potwierdzonych protokotem od bioru.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób udokumentowania
tych warunków.

A. o zamówienie moqa ubieqać się Wvkonawcv. którzv spełniaia warunki
dotvczace:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy.,

1) W przypadku robót budow|anych: wykaz robót budow|anych W zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich 3 |at pzed ufiywem terminu składania ofert, a
jeże|i okres prowadzenia dziatalnościjest krótszy - w tym okresie, nie krótszym
nii 2 |ata, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzĄącego, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sáuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2) W przypadku dostaw Iub usług: wykaz wykonanych, a w pÍzypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŻ wykonywanych, dostaw |ub

usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu składania
ofert, a jeŻe|i okres prowadzenia działa|ności jest krótszy - W tym okresie,
nie krótszym niŻ 2 lata, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oÍaz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
ie te dostawy lub usługi zostaty wykonane |ub są wykonywane na|eżycie.

Powyższe warunki należy udokumentowaó stosownym oświadczeniem
Wykonawcy ewentualn ie referencjam i.

2. Dysponowania potencjałem technicznym potwierdzonym stosownym
oświadczeniem Wykonawcy oraz osobami zdo|nymi do wykonania
zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi W specja|ności konstrukcyjno-
budow|anej wraz z zaświadczeniem o przynależności do okręgowej |zby
l niynierów Budownictwa.
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Budowa ciqgu rozładowczego na Składowisku W ostrowie Wielkopolskim

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwaIającej na rea|izację zamóWienia,
udokumentowaną:

1) rachunkiem zysków i strat lub innymi dokumentami okreś|ającymi obroty
oraz zobowiązania i naleiności - za okres nie dłuŹszy niŻ ostatnie 2 |ata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia dziata|noŚci jest krotszy - za ten
okres:

2) opłaconą polisą, a W przypadku jej braku inny dokumentem
potwierdzającym, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzia|noŚci
cywi|nej w zakresle prowadzonej dziata|ności związanE z przedmiotem
zamówienia;

3) aktua|nym zaświadczeniem wtaściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacanĺem podatków, lub
zaświadczen iem, ie uzyskał przewidziane prawem zwoln ien ie, od roczen ie
lub rozłożenie na raý zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed uptywem terminu składania ofert;

4) aktua|nym zaświadczeniem właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Spotecznych |ub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzajéce, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, |ub potwierdzenie, Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoienie na raty
za|egtych płatności lub wstrzymanie W całości wykonania decyzji
właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed
uptywem terminu składania ofeń

4. Nieznajdowania się W stanie likwidacji |ub upadłoścĺ za wyjątkiem
Wykonawców, ktőrzy po ogłoszeniu upadtości zawar|i układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu jeze|i układ nie przewiduje zaspokojenia
wie rzycie li popzez l i kwid ację m ajątku u padłego.

ocena warunków spełnienia udziału W postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie złoŻonych przez Wykonawców, a Wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Po|skiej, zamiast dokumentów, potwierdzających spetnienie
warunków składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę |ub miejsce
zam ieszka n ia, potwier dzĄący, spełn ien ie wyzej wym ie n io nych wa ru n ków.

Wykonawca moie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjate technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezaleŻnie od charakteru prawnego łéczécych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sýuacji zobowiézany jest udowodnic Zamawiajécemu, ii
będzie dysponował zasobami nĺezbędnymĺ do realizacji zamiwienia, W
szczegolności pľzedstawiajéc w tym celu pisemne zobowiézanie takĺch podmiotiw
do oddania mu do dyspozycjĺ niezbędnych zasobów na okres koľzystania z nich
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Budowa ciqgu roztadowczego na Sktadowisku w Ostrowie Wielkopolskim

pzy wykonwaniu zamowieni a.

B. o zamówienie nie moqa ubiegai sie:

1. Wykonawcy, którzy W ciągu ostatnich trzech |at przed Wszczęciem
postępowania przetargowego wykonywali na rzecz ZamawiĄącego
zamówienia z niena| eŻytą staran nością, poleg 4ącą w szczegilności na :

1) niewykonaniu zamówienia w terminie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,

2) dostarczeniu towarow o niewłaściwej jakości,

3) niewynľiązaniu się z warunkóW gwarancji lub rękojmi,

4) wykonaniu usługi lub roboty budow|anej obarczonej wadą powodującą
koniecznoŚi poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów
finansowych,

5) rozwiązaniu umowy z Wykonawcą |ub odstąpieniu od umowy z przYczYn
|eżących po stronie Wykonawcy, o i|e naraziło to Zamawiającego na
istotną szkodę |ub jeze|i Wykonawca taki nie daje obiektywnej rękojmi
nalezytego wykonan ia zamówienia będącego przed m iotem postępowa nia.

Wykonawcy, którzy znajdują się w stanie |ikwidacji lub upadłości za wyjątkiem
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu jeże|i uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycie I i popĺzez l i kwid ację m ajątku u padłego,

Wykonawcy, ktőrzy za|egĄą z uiszczeniem podatków, optat lub składek na
ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem pzypadków, kiedy uzyska|i oni
przewidzianą prawem zgodę na aľolnienie, odroczenie |ub rozłoŹenie na raý
zalegtych płatności,

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
ce|u osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzie|enie zamówienia publicznego lub innym
postępowan iem przetargowym,

osoby prawne, których urzędujących członków wtadz prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w ceIu osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym
za przestępstwo popełnione W anliązku z postępowaniem o udzie|enie
zamówienia pub|icznego lub innym postępowaniem przetargowym,

osoby wchodzące w skład Komisji PrzetargowĄ, oraz osoby, które pozostają
z Członkami Komisji Przetargowej w związku matieńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa W |inii prostej, pokrewieństwa |ub

powinowactwa W |inii bocznej do drugiego stopnia albo są z nimi związani z
tytułu przysposobienia, opieki |ub kurateli, oraz pozostające z Członkami
Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznYm, ie moŻe to
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Budowa ciqgu rozładowczego na Sktadowisku w ostrowie Wielkopolskim

budzić uzasadnione Wątp|iwości co do ich bezstronnoŚci.

7. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa W pkt. 4
i 5 może stanowii podstawę wykluczenia z postępowania przetargowego'

VtI. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspótnie
ofeľtę:

Wykonawcy mogą wspó|nie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym
przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
W przypadku, o którym mowa W pkt. 1. Wykonawcy ustanawiają
petnomocnika do reprezentowania ich W postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a|bo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy W
sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję auiązaną z prowadzonym
postępowaniem ZamawlĄący będzie prowadził v,lyłącznie z ustanowionym
pełnomocnikiem,
W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz
wszystkie załączniki muszą byó podpisane przez pełnomocnika
ustanowionego przez tych Wykonawców |ub osoby reprezentujące
poszczeg ó! nych wykonawców sktad ających ofertę wspól ną.
W przypadku, kiedy ki|ku Wykonawców sktada ofertę wspólnie, do oferty
na|eży załączyć:

1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli
wszystkich pozostaých Wykonawców,

2) dokumenty i oświadczenia wystawione indynľidualnie dla kazdego z
Wykonawców, potwierdzające, Że nie otwarto jego |ikwidacji ani nie
ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenle społeczne i zdrowotne a|bo, Że uzyskat
przewidziane prawem zwoInienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty
zaległych płatności |ub wstrzymanie W całości wykonania decyzji
wtaściwego organu,

3) oświadczenie o so|idarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu
zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzie|enie zamówienia muszą
wykazać, ie warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału
technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia !ub zdoIności
finansowych spełniają łącznie i na tą oko|iczność, załączyć, odpowiednie
dokumenty. Jeze|i jeden z Wykonawców spełnia określone przez
ZamawiĄącego warunki można przedłoŻyó tylko dokumenty jego dotyczące.

W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiď1ący może
zaŻądac przed zawarciem umowy, umowy regu|ującej współpracę tych
Wykonawców.
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7 ' W przypadku wnoszenia Wadium w formie gwarancji |ub poręczeń przez
Wykonawców wspó|nie ubiegających się o udzielenie zamlwienia z treŚci
gwarancji musi Wynikac, ie odnosi Się ona zarowno do wszystkich
Wykonawców wspilnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

V!lI. Sposób porozumiewania

1. Wykonawca moie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści s|WZ.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzie|ĺć wyjaśnień, chyba Że
prośba o wyjaśnienie treści slWZ wpłynęła do Zamawiającego póŹniej niż 6
dni przed terminem składania ofert. Przez niezwłocznie na|eŻy rozurniec
udzie|enie odpowiedzi nie póŹniej niz w ciągu 3 dni od zadania pytania, w
godzinach pracy ZamawiĄącego.

2. ZamawiĄący ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcą:

1) zapýania do SIWZ drogą elektroniczną na adresy lub jeden z adresów:
Jacek Salamon - e-mail: isalamon@czw.com.pl

Karol Maryniak - e-mail: kmaryniak@czw.com.pl

Marek Rosin - e-mail: mrosin@czw.com.pl

2) uzupełnienie dokumentów pisemnie na adres:
0ENTRALA ZBYTU WTGLA ,,WtGLOZBYT" S. A.
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice,

3) wyjaśnienia treści ofert, dokumentow pisemnie na adľes:
oENTRALA ZBYTU WTGLA ,,WtGLOZBW" S. A.

u|. Kościuszki 30, 4o-o48 Katowice,
4\ pozostałe oświadczenia iwnioski: pisemnie na adres:

oENTRALA ZBYTU WtGtA ,,WtGLOZBYT" S. A.
u|. Kościuszki 30, 4o-o48 Katowice,

Treść zapytań (bez ujawniania żrődła zapytania) wraz z wyjaśnieniami,
Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej ZamawiĄącego. Brak
odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upýwem terminu
sktadania ofert zmodyfikowaó treśó slWZ. Jeieli zmiana ta jest istotna, w
szczegó|ności dotyczy kýeriów oceny ofert, warunków udziału W
postępowaniu |ub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moie
przedtuŻyć termin sktadania ofert o czas niezbędny na Wprowadzenie zmian w
ofertach. Dokonaną W ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Sposób komunikowania się ZamawiĄącego z Wykonawcami:
Zawiad om ien ia, wezwa n ia oraz i nfo rm acje będzie przekazywał Wyko n awcom :

1) pisemnie,
2) drogą elektroniczną.. na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie,

lub popÍzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących
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postępowania na stronie internetowej.

lX. Wadium

1' Zamawiający Żąda od Wykonawców wniesienia Wadĺum W wylsokości
40.000'00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub ki|ku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) W poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) wgwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w innej formie za pisemnązgodąZarządu CENTRALI Zbytu WtGLA
,,WtG LoZBYT' sPoŁKA AKCYJ NA.

3. Termin waŻności wadium musi odpowiadaó co najmniej terminowl
związanla ofertą.

4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej,
poręczenlach, naleiy złoŻyć, W KAS|E CENTRALI ZBYTU WtGLA
,,WtGLoZBYT' sPlŁKA AKCYJNA, ul. Kościuszki 30, 4o-o47 Katowice
(czynna w godz. od 730 do 1400; w formie oryginału dokumentu przed
uph7wem terminu składania ofert. Kopię tego dokumentu wraz z
potwierdzeniem złoŻenia na|eŻy załączyć do pozostałych dokumentów
ofertovtĺyĺch.

5. Wadium W pieniądzu należy wpłacaó pzelewem na konto bankowe
oENTRALI ZBYTU WtGLA ,,WtGLoZBYT' SPTŁKA AKCYJNA
prowadzonym przez Bank ING Bank Ś|ąski s.A.
o numerze 93 1050 1214 1000 0007 0000 3999 najpóŹniej do dnia i

godzlny składania ofert z týułem prze|ewu: Wadium do postępowania pn.:
,,BlJdowa cĺégu rozładowczego na Składowisku w ostrowie Wielkopolskim,,.

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.

7. Dowód wniesienia wadium - kopię poświadczoną przez Wykonawcę za
zgodnośi z oryginałem - na|eiy załączyć, do oferty.

8. Zamawiający zwÍaca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej, Iub unieważnieniu postępowania
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostata wybrana za
najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystn iejsza, ZamawiĄący zwraca wad i um n iezwłoczn ie po zawarci u

umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia naIeżytego wykonanla umowy.
Zamawiający zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
wycofat ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Wadium A^traca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
10,Zamawiający może zatrzymać, wadium wrazz odsetkami, jeie|i:
1) Wykonawca odmówit podpisania umowy W sprawie zamówienia na

warunkach okreś|onych w ofercie,
2) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia na|ezytego wykonania umowy,

, ,,ľY//-
^/;wi--:
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jeze|i iądanie to byto objęte SIWZ,
3) zawarcie umowy stato się niemoi|iwe

Wykonawcy,
z przyczyn |eiących po stronie

4) Wykonawca wycofa |ub zmieni ofertę po otwarciu ofert pÍzez Komisję
Przetargową.

11. Po uphywie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania
wadium.

12. Po zawarciu umowy |ub uniewainieniu postępowania osoba upoważniona
moie poinformowai Wykonawcę, o moŻ|iwoŚci odbioru poręczenia
bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z KASY CENTRALI
ZBYTU WtGlA ,,WtGLozBYT" sPoŁKA AKCYJNA w określonym terminie.
W przypadku jej nieodebrania przez Wykonawcę dokument zostanie
dołączony do dokumentacji postępowania i zarchiwizowany zgodnie z
obowiązującym i przepisam i.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest zvviązany ofertą 90 dni. Bieg terminu alliązania ofertą
rozpoczyna się wraz z uptywem terminu składania ofert.

2, Zawarcie umowy może nastąpió po uphywie terminu an,llązania ofertą i nie jest
vvymagane jego pzedłuŻanie. Niemniej jednak, jezeli ZamawiĄący uzna to za
zasadne, jest uprawniony do przedłuŻenia terminu związania ofertą o okres do
60 dni, o czym informuje Wykonawcę

Xl. Termin i miejsce składania ofert.

1' ofertę na|eŻy złoŻyć, w jednym egzemplarz|J, w nieprzĄrzystym, zamkniętym
opakowaniu - w zak|ejonej kopercie w następującym miejscu:

SEKRETARIAT CENTRALI ZBYTU WTGLA WEGLOZBYT S.A.
u|. Kościuszki 30,40-048 Katowice
do dnia 06.íí .2018 r. do godz.:09:00.

2. Na opakowaniu - zaklejonej kopercie na|eŻy umieścić nazwę i adres
Wykonawcy z dopiskĺem ,,Postępowanie o udzielenie zamówienia pn
Budowa ciągu rozładowczego na Składowisku w Ostrowie
Wielkopolskim. Nie otwieraé przed dniem 06.íí.2018 r. godz. 9:30''

3. Wykonawca może przed uptywem terminu sktadania ofert zmienić |ub wycofać
ofertę.

4. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi Ś|ady
naruszenia stosowną adnotację zamieszcza na v,lykazie złoŻonych ofert. W
takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o da|szym postępowaniu w tym
zakresie.

5. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po uptywie terminu do
sktadania ofert.
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X!!. opis kryteľiów, ktoľylni Zamawiający będzie się kleľował przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i
sposobu oceny ofert:

Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierowat przy wyborze
ofeń jest cena netto pzedmiotu zamówienia - 100o/o.

ocenie wedtug kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające
odrzuceniu.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najnizszą.

4. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i

negocjacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty
ostatecznej.

5. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złoienia
uzupełnień ipoprawek

Xlll. Rozpatrywanie ofert

1. cztŚĆ JAWNA W PosTtPoWANlU
1) otwarcie ofert jest jawne i następuje w terminie 06.1 1.2018 r. godz.9:30.
2) W częścijawnej Komisja Przetargowa:

a) stwierdza i|ośó otzymanych ofert,

b) otwiera oferý w kolejności ich zaĘestrowania,
c) podaje na^^ry (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje

doýczące ceny oferý, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

3) oferty otwiera się równieiw przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają
z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na wniosek
Wykonawcy, przewodnlczący Komisji Przetargowej |ub osoba
Wznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

2. cztŚĆ NIEJAWNAW PosTtPoWANtU
W części niejawnej postępowania Komisja Pzetargowa:
1) dokonuje szczegőłowej analizy ofert pod kątem podstaw spełnienia przez

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ĺzgodności ich treści z
SIWZ,
po dokonanej ana|izie okreś|a występujące braki |ub nieścisłości w
ofertach,
może Żądać, od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoionych
ofert,
kaŻdorazowo Wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:

a) nie złoŻy|i stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
b) złoŻy|i pełnomocnictwa, oświadczenia |ub dokumenty zawierające

błędy,

1.

2.

2)

3)

4)
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c) złoŻyli ofertę zawierającą oczywiste omyłki pisarskie i omyłki
rachunkowe, do ich poprawienia i uzupełnienia W określonym
terminie, chyba Że pomimo ich uzupetnienia konieczne byłoby
uniewaŻnienie postępowania lub odrzucenie oferty a|bo w przypadku
jeże|i oferta najkorzystniejsza nie zawiera braków i błędów, o których
mowa powyżej i nie zachodzą okoliczności kontynuowania
postępowania w trybie negocjacji.

5) W razie popełnienia przez Wykonawcę drobnych błędów W ofercie,
dających się łatwo wyjaśnic lub sprostować, nie mających istotnego
znaczenia d|a oceny merytorycznĄ i formalno - prawnej złoŻonĄ oferty,
oferta moŻe byc przyjętaprzez Komisję Przetargową.

6) oświadczenia lub dokumenty podlegające uzupetnieniu winny
potwierdzaó spetnianie warunków udziału W postępowaniu przez
Wykonawców na dzień lriq1lnaczony przez Komisję Przetargową jako
dzień uzupełnienia.

XlV. Negocjacje

1. W przypadku gdy, najkorzystniejsza oferta przekracza poziom środków
przeznaczonych na rea|izację zamówienia |ub wskazują na to względy
techniczne, postępowanie kontynuowane jest w trybie negocjacji.

2. Komisja Przetargowa zaprasza wówczas wszystkich Wykonawców, których
oferty nie podlegają odrzuceniu do ztoŻenia oferty ostatecznej.

3. Komisja Przetargowa przekazuje poszczególnym Wykonawcom formularze
zawierające:

1) warunki realizaĄi zamówienia podlegające ocenie wskazane w pienľotnej
ofercie oraz

2) warunki rea|izacji pod|egające ocenie zawaĺte w najkorzystniejszej ofercie
(uzyskane na etapie składania ofert) w zakresie zadan, na które złoŻy|i
ofertę.

4. Upoważnieni przedstawiciele Wykonawców składają wiążące propozycje W

poszczegó|nych zadaniach na otrzymanych formu|arzach.
5. Zĺoienie ostatecznej oferty przez wszystkich Wykonawców następuje w tym

samym czasie.
6. Po złoŻeniu oferty ostatecznej podaje się informację o uzyskanych w trakcie

negocjacji warunkach reaIizacji podlegających ocenie.
7. Komisja Przetargowa sporządza protokół z puebiegu negocjacji z zaproszonymi

Wykonawcami.

XV. |nformacje o ofertach podlegających odrzuceniu

Rozstrzyg aj ąc postępowan ie ZamawiĄący :

Ý,
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wyklucza Wykonawców, którzy:

1) nie wnieśliwadium do upýwu terminu składania ofert,
2) nie wykaza|i się spetnieniem Warunków udziału W postępowaniu,
3) nie złoŻy|i W Wyznaczonym terminie wyjaśnień i uzupetnień do ofefi,
4,) u/ycofa|i lub zmieni|i ofertę po upływie terminu składania ofert.
odrzuca ofertę, jeze|i:

1) jej treśó nie odpowiada treści SIWZ,
2) Wykonawca nie zgodzit się na dokonanie poprawek i uzupełnień, o

których mowa w pkt' Xl!! 2 pkt 3) i 4),
3) zostata ztoŻona przezWykonawcę wyk|uczonego z postępowania,
4) złoŻonąprzezWykonawców, o których mowa w pkt.Vl B'

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia umowy

Zamawiający Żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umovvy, zwanego da|Ą zabezpieczeniem, które stuzy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
w kwocie 80.000 zt.

Zabezpieczenie może byó wnoszone według wyboru Wykonawcy W jednej
lub w ki|ku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku ztożenia zabezpieczenia w formie gwarancji jej treŚó nie moŻe
u n iem oż| iwlać, Zamawiającem u d ochodzen ia roszczeń.

Zabezpieczenie Wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rach u nek ba n kowy ws kaza ny przez ZamawiĄącego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może vtyrazić,
zgodę na za|iczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienlądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

ZamawiĄący zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowĺzji
bankowej za prze|ew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie rea|izacji umowy Wykonawca moie dokonaó zmiany formy
zabezpieczenia na jedną |ub kilka form o których mowa w ust. 2.

Zmiana formy zabezpieczenla jest dokonywana, za zgodą ZamawiĄącego,
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Jeieli okres rea|izacji zamówienia jest dłuŻszy nii rok, zabezpieczenie, za
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zgodą Zamawiającego, moie byc tworzone poprzez potrącenia z należnoŚci
za częściowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budow|ane. W takim
przypadku Wykonawca, W dniu zawarcia umowy, jest obowiązany wnieść co
najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Wniesienie pełnej wysokoŚci
zabezpieczenia nie moie nastąpió póŹniej nii do potowy okresu, na który
została zawaĺta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek
bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty.

11. ZamawiĄący zwÍaca Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania go przez ZamawiĄącego za naleŻycie
wykonane.

12. Zamawiający zastuega sobie prawo do pozostawienia 30o/o zabezpieczenia
z tytułu rękojmi zawady. Kwota ta jest Alý(acana nie póŹniej nii w 15 dniu po
upýwie okresu rękojmi zawady.

XVll. Formularz ofertowy

Formularz oferty stanowi Załącznik nr 2 do s|Wz.

Xvlll. Opis sposobu przygotowanla oferty:

1. Do oferty na|eŻy dołączyć:
1) wypďniony Formularz ofertowy zgodnie ze Wzorem jaki stanowi

Załącznik nr 2 do slWZ,
2) oŚwiadczenia i dokumený, o których mowa w punktach VlA,V|l slWZ.
3) Pełnomocnictwa, o i|e umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie

wynika z dokumentów Ęestrowych
4) oŚwiadczenie o zapoznaniu się z Regu|aminem,
5) oświadczenie o zapoznaniu się z S|WZ orazprzyjęciu bez zastrzeŻeŕl

jego postanowień
2. Wykonawca może złoŻyć, tylko jedną ofertę.
3. ofertę w postępowaniu o udzie|enie zamówienia naleŻy złoŻyć, w jednym

egzemp|a rzu wyłączn ie w form ie pisem nej.
4. oferta orazwszystkie załączniki muszą byó sporządzone w języku polskim,

a dokumenty sporządzone w innym języku winny byó przetłumaczone przez
Wykonawcę na język po|ski i wraz z ttumaczeniem dotączone pÍzez
Wykonawcę do oferty.

5. ofôrta powinna być zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych
dokumentow i oświadczeń (załączników).

6. Wykonawca W formu|arzu ofertowym winien podaó: adres do
korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

7. oferta, wszystkie oświadczenia l załączniki wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.

8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu
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w imieniu Wykonawcy naleiy załączyć, do oferty W orygina|e |ub musi
Wynikac z przedstawionych dokumentów.

9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złoŻeniem) muszą byi,
naniesione czyte|nie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.

10. Wskazanejest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. oferta
powinna być, zszyŁa w sposób utrudniający jej zdekomp|etowanie.

1.ĺ. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.
prospekty reklamowe o firmie, jej dziatalności itp.) nie pod|egają ocenie.

12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę
powinny być, złoŻone w formie oryginatu |ub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upowaŻnione do jego
reprezentowania.

13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzaó spełnienie przez Wykonawcę
warunków udziatu w postępowaniu oraz spetnienie przez oferowany przedmiot
zamówień wymagań okreś|onych przez Zamawiď1ącego, nle póŹniej niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

14. Treść oferý musi odpowiadaó treści Specyfikacji |stotnych Warunków
Zamówlenla.

í5. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formu|arza
ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT -
zgodnie zZałącznikiem Nr 2 do S|WZ.

16. Cena ofertowa musi uwzględniaó wsze|kie koszty związane z rea|izaĄą
przedm iotu zamówienia.

17. JeŻe|i Wykonawca zamlerza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą
przedsiębiorstwa W rozumieniu przepisów o zwa]czaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. Dz. U.z2018 r. poz.419) nie póŹniej niżwterminie składania
ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem
konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści naleŻy podać
numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub
tych, których treśó kazdy zainteresowany moŻe lega|nie poznać. W
szczególności nie moŹna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

Xlx. lstotne zapisy umowy zawartej w Wyniku postępowania

Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą nĺe będzie zawlerać postanowień,
które są mniej korzystne dlaZamawiającego nii wynikające z rozstrzygnięcia
postępowania.
Umowa będzie zawierać wszystkie zapisy dotyczące warunków realizacji
przedmiotu zamówienia zawarte w slWZ, wybranej ofercie i ustalonych w
trakcie negocjacji oraz przeprowadzonych uzgodnień ostatecznych
warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą, który złoiył najkorzystniejszą
ofertę.

1.

2.

.!r/7 &/, A/
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Xx. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.

1. Wynĺki przeprowadzonego postępowania zostaną ogłoszone na stľonie
internetowej Zamawiającego W ciągu 3 dni od daty zakończenia
postępowania.

2- Wykonawę, ktirego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą,
Zamawiający WeZWie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

xX!. Postanowienia końcowe

1. oferta n|e podlega ałĺrotowi.
2. Z ýtułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysfugują iadne ľoszczenia

p rzeciwko Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie pod|ega udostępnieniu na zasadach

określonych w pzepisach o dostępie do informacji publicznej.
4. Wszelkie kosĄ auiązane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz

uczestnicĹrľem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezaleŹnie od rĺryniku
postępowania.

5. Zamawiający ma prawo zmienió |ub odwotać zarówno ogłoszenie o pzetargu
jak i warunku przetargu W kaŹdym czasie bez podania uzasadnienia,
z uwzględnieniem pkt. V|lt ust. 4 SIWZ.

Załaezniki:
Zatączniknr 1 . Wymogitechniczno - organizacyjne pzedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 . Wzór formu|arza ofertowego

Komisja Pruetargawa:
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Załącznik nr 2 do slvyz

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowośc: Data:

l. Dane Wykonawcy

W przypadku zÍożenia oferty przez u Wykonawców ny dotyczyć wszys
Wykonawców

ll. Gena

W aľiązku z ogłoszeniem postępowania o udzie|enie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego nieobjętego ustawą Pzp pt.: ,,Budowa ciągu rozładowczego na
Składowisku w ostrowie Wielkopolskim''.

oferujemy wykonanÍe przedmiotu zamówienia zgodnĺe z Wymaganiami okreś|onymi
przez Zamawiającego w Specyfikacji |stotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Dane
Wykonawcy

Wykonawca, a
w przypadku

oferty wspólnej
Pełnomocnik

Wykonawca składający ofertę
wspó|ną . członek

Pełna nazwa
Wykonawcyr

Siedziba
Wykonawcyl
(adres):

Województwo

Gmina

Nr telefonu

Adres e-mail

lmię i nazwisko
osoby do
kontaktu wraz
z nr telefonu

1|Sĺĺoĺia



Lp. Wyszczególnienie Wartośó netto
w PLN

Stawka VAT
w o/o

Wartość
brutto w PLN

2 3 4 t

'l
Dokumentacje, nadzory, geodezja,
poaá'olenia budowlane

2 Prace budowlane

3 Wykonanie przenośnika z dostawé,
montaŹem i rozruchem

4 RAZEM (po2.1,2,3)

1.

2.

|||. Warunki płatności

Proponowa ne pŻez Wykonawę Warunki płatności :

|V. oświadczenia

VVlkonawca składający niniejszą oferlQ, a W pŻypadku oferty Wspólnej każdy
Wykonawca składający ofertę Wspó|ną, oświadcza że:
a) podał cenę ofertową, która zawiera wszystkie koszty poniesione W celu nateżytego

wykonania zamówienia,
b) oferowany pzedmiot zamówienia spełnia wszystkie Wymagania okreś|one w S|\Ą/Z
c) zapoznał się z S|VVZ oraz akceptuje jej postanowienia,
oświadczam, że:
a) brak jest podstaw do wyk|uczenia mnie z postępowania o udzie|enie zamowienia
b) posiadam niezbędną wiedzę idoświadczenie,
c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdo|nymi do wykonania

zamowienia,
d) nie za|egam z uiszczaniem podatków, opht |ub sktadek na ubezpieczenia spďeczne

i zdrowotne (z wyjątki.em przypadków gdy Wykonawca uzyskď przewidziane prawem
zwolnienie, odľoczenie, rozłożenie na raty za|egłych płatności un wstzymanie w
całości wykonan ĺa decyzj i wtaściwe go organu),

e) nie znajduję s.ę Ľ stanie |ilĺwidacji |ub upadbści (z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawońócnym wyľokiem šądu, ;äz.eli
układ nie przewiduje

f) nie naruszyłem obowiązków zawodowyd.l ztĺiązanych z wykonaniem zamówień w
sposób zawiniony tj. w wynĺku zamĺezonego dziatania |ub razącego niedbatstwa,

oświadczam, że jestem związany ofertą pzezokres g0 dni'

(pieczęc i podpisy osoby/osób
upoważnionych do

reprezentowan ia Wykonawcy)

3.

2|S1ľona


