
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie: Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach

powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie

zimowym 2019/2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 587750-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny

15140600900000, ul. ul. Sobieskiego 9 , 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

343 785 467, e-mail Tkacka@poczta.onet.pl, faks 343 785 468.

Adres strony internetowej (URL): http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Poprzez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r-Prawo pocztowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za

pośrednictwem posłańca.

Adres:

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa piasku do zwalczania śliskości na

drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w

sezonie zimowym 2019/2020.

Numer referencyjny: PZD.3450.18.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup i transport) piasku (o uziarnieniu do 2 mm

wg PN-EN 13043:2004) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb

Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 3

zadania: ZADANIE NR 1:Dostawa (zakup i transport) piasku do zwalczania śliskości na drogach

powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego nr 1 w Rudnikach w ilości około 5.000 Mg

w sezonie zimowym 2019/2020. ZADANIE NR 2: Dostawa (zakup i transport) piasku do zwalczania
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śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich w ilości łącznej około 5.000 Mg na plac Obwodu

Drogowego Nr 2 w Koniecpolu i na plac punktu podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu

w m. Julianka w sezonie zimowym 2019/2020. ZADANIE NR 3: Dostawa (zakup i transport) piasku

do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w

Poczesnej w ilości około 5.000 Mg w sezonie zimowym 2019/2020. Zamawiający zastrzega, iż zakres

dostaw może ulec zmianie w zależności od posiadanych w budżecie środków, a ostateczna wielkość

zamówienia uzależniona będzie od warunków atmosferycznych. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawiera Część V SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Każda partia piasku musi posiadać stosowne normy,

atesty i aprobaty. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na plac Obwodu Drogowego Nr 1 w

Rudnikach na ulicę Dworcową 26 w Rudnikach, na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu na

ul. Słowackiego 84 i na plac punktu podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu w m.

Julianka oraz na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej na ulicę Bociania Górka 19 w Poczesnej

(odpowiednio do zadania). Piasek powinien posiadać następujący skład: zawartość ziaren mniejszych

niż 0,063 mm, nie więcej niż 5%, uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie więcej niż 15% ( nie dopuszcza

się w nadziarnie ziaren większych od 4mm), nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi

jak. np. trawa, szczątki korzeni, konarów itp. – barwa żółta, nie może zawierać żadnych

zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych, wskaźnik piaskowy ma być większy niż 65%, wilgotność

piasku do 5%. Pozostałe wymagania dla piasku zawarte są w PN-EN 13043:2004. Zaleca się, aby

Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz

podpisania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 14211000-3

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)
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II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-04-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy dostaw partii piasku (Wykonawca podaje w formularzu

ofertowym – zał. 1 do SIWZ jako kryterium oceny oferty): - dostawa partii piasku w ilości do 400 Mg

w terminie do ………(min. 1 - max 3) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt

od godziny 7:00-15:00) od wysłania powiadomienia, - dostawa partii piasku w ilości powyżej 400 Mg

w terminie do ………(min. 1 - max 5) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt

od godziny 7:00-15:00) od wysłania powiadomienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę

spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego

do oferty oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę

spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego

do oferty oświadczenia.

Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

Wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawę w zakresie niezbędnym

do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu

odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Określenie

„dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

niniejszym postępowaniu” oznacza: dostawy piasku w ilości łącznej dostawy nie mniejszej niż

1.000 Mg w ramach jednej umowy. Będzie dysponować potencjałem technicznym - wyposażeniem

technicznym przewidzianym do użycia przy realizacji zamówienia odpowiednio do zadania:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku

udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty

oświadczenia. W przypadku złożenia oferty na jedno, dwa lub trzy zadania Wykonawca musi

dysponować odpowiednim sprzętem osobno na każde z zadań.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed

podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania następujących dokumentów: -odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, -zaświadczenia właściwego naczelnika

urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

-zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; -w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają

wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający żąda zaświadczenia niezależnego

podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.: PN-EN 13043:2004.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

Zamawiający żąda następujących dokumentów: -oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania ( wzór załączony

do niniejszej siwz – załącznik nr 2 do SIWZ). Wraz z oświadczeniem Wykonawcy składają: a)

wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane ( wzór - załącznik 4 do SIWZ). b) wykaz

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór - załącznik 5 do do SIWZ). c) na podstawie art.

29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego

podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na

podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności

bezpośrednio związane w wykonywaniem usług, czyli tzw. pracowników fizycznych. d) w związku

z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem

wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Kierownikowi Obwodu Drogowo-Mostowego

kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych

podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz kopią

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed

rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie

będą dopuszczone do wykonywania przedmiotu zamówienia, a więc nie będą mogły wykonywać

pracy z winy Wykonawcy. e) jeżeli podczas realizacji zadania usługę będzie wykonywać osoba

niezatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego

przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała zakończyć wykonywanie usługi, a

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki

przypadek. Fakt zatrzymania takiej osoby musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną

przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez

Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez

Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
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właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, były wykonane, o dodatkowe informacje lub

dokumenty w tym zakresie. Oświadczenia, że wykonawca wypełnienia obowiązki w zakresie

informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub 14 RODO ( wzór załączony do niniejszej siwz –

załącznik nr 8 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany formularz „ Formularz ofertowy” ( wzór załączony do niniejszej siwz –

załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania

zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych

dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Dowód wniesienia wadium - kserokopia. 4. Zgodnie z art.

24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekażą zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że: a) nie zalega z opłacaniem podatków,

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Oświadczenie, że wykonawca wypełnienia

obowiązki w zakresie informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub 14 RODO ( wzór załączony do

siwz – załącznik nr 8 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 90,00

Termin dostaw partii piasku w ilości do 400 Mg 5,00

Termin dostaw partii piasku w ilości powyżej 400 Mg 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego

przez obie strony, pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w SIWZ. Zamawiający

zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość

dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1)Zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy, gdy: a)nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, b)Zamawiający

ograniczy zakres zamówienia, c)nastąpi zmiana wartości przedmiotu zamówienia spowodowana

dodaniem rodzaju i ilości zakresu prac obejmujących usługę, Podstawą ustalenia nowej ceny będą

niezmienione stawki i narzuty z oferty. 2)Przedłużenia terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia,

jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy: a)jeżeli czas

trwania okresu zimowego będzie dłuższy niż zakładano do realizacji umowy, b)w razie zakłócenia

toku usług przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań

niezawinionych przez wykonawcę, c)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (np.

opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu pod składowanie materiału), d)działania siły

wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

3)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru

rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych), 2.Zmiany osobowe tj. zmiana osób przy
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pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej

równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz

wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy, których zamawiający realizuje przedmiot

umowy nie wymagają aneksu do umowy. 3.Określa się następujący tryb dokonywania zmian

postanowień umowy: 1)zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu

stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 2)strona występująca o zmianę postanowień

zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,

3)wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzula:

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 419 jednolity tekst)” i

dołączone do oferty, zaleca się aby, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez

tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich

poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty

pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na

celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że

zastrzeżona informacja: a)ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny

przedsiębiorstwa, b)nie została ujawniona do wiadomości publicznej, c)podjęto w stosunku do niej

niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa

powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom

postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-09-05, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w

Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9; Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod

adresem: ido.pzd@czestochowa.powiat.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

PZD.3450.18.2019 pn. „Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania

śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w

Częstochowie w sezonie zimowym 2019/2020 – zadanie nr………” prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
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od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez

Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo

dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w

art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

ZADANIE 1 Dostawa (zakup i transport) piasku do zwalczania śliskości na drogach

powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego nr 1 w Rudnikach w ilości

około 5.000 Mg w sezonie zimowym 2019/2020.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
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zamówienia jest dostawa (zakup i transport) piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg PN-EN 13043:2004) do

zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w

Częstochowie w sezonie zimowym 2019/2020. Zamawiający zastrzega, iż zakres dostaw może ulec

zmianie w zależności od posiadanych w budżecie środków, a ostateczna wielkość zamówienia

uzależniona będzie od warunków atmosferycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

Część V SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami. Każda partia piasku musi posiadać stosowne normy, atesty i aprobaty. Wykonawca dostarcza

przedmiot zamówienia na plac Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach na ulicę Dworcową 26 w

Rudnikach. Piasek powinien posiadać następujący skład: zawartość ziaren mniejszych niż 0,063 mm, nie

więcej niż 5%, uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie więcej niż 15% ( nie dopuszcza się w nadziarnie

ziaren większych od 4mm), nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa,

szczątki korzeni, konarów itp. – barwa żółta, nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub

ilastych, wskaźnik piaskowy ma być większy niż 65%, wilgotność piasku do 5%. Pozostałe wymagania

dla piasku zawarte są w PN-EN 13043:2004. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje,

które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

CENA 90,00

Termin dostaw partii piasku w ilości do 400 Mg 5,00

Termin dostaw partii piasku w ilości powyżej 400 Mg 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy dostaw partii piasku (Wykonawca podaje w formularzu
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ofertowym – zał. 1 do SIWZ jako kryterium oceny oferty): - dostawa partii piasku w ilości do 400 Mg w

terminie do ………(min. 1 - max 3) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt od

godziny 7:00-15:00) od wysłania powiadomienia, - dostawa partii piasku w ilości powyżej 400 Mg w

terminie do ………(min. 1 - max 5) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt od

godziny 7:00-15:00) od wysłania powiadomienia.

Część

nr:
2 Nazwa:

ZADANIE 2: Dostawa (zakup i transport) piasku do zwalczania śliskości na drogach

powiatowych i wojewódzkich w ilości łącznej około 5.000 Mg na plac Obwodu

Drogowego Nr 2 w Koniecpolu i na plac punktu podległego pod Obwód Drogowy Nr

2 w Koniecpolu w m. Julianka w sezonie zimowym 2019/2020.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest dostawa (zakup i transport) piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg PN-EN 13043:2004) do

zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w

Częstochowie w sezonie zimowym 2019/2020. Zamawiający zastrzega, iż zakres dostaw może ulec

zmianie w zależności od posiadanych w budżecie środków, a ostateczna wielkość zamówienia

uzależniona będzie od warunków atmosferycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

Część V SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami. Każda partia piasku musi posiadać stosowne normy, atesty i aprobaty. Wykonawca dostarcza

przedmiot zamówienia na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu na ul. Słowackiego 84 i na plac

punktu podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu w m. Julianka. Piasek powinien posiadać

następujący skład: zawartość ziaren mniejszych niż 0,063 mm, nie więcej niż 5%, uziarnienie do 2 mm,

nadziarna nie więcej niż 15% ( nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych od 4mm), nie może być

zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa, szczątki korzeni, konarów itp. – barwa żółta,

nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych, wskaźnik piaskowy ma być większy

niż 65%, wilgotność piasku do 5%. Pozostałe wymagania dla piasku zawarte są w PN-EN 13043:2004.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania

oferty oraz podpisania umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

CENA 0,00

Termin dostaw partii piasku w ilości do 400 Mg 5,00

Termin dostaw partii piasku w ilości powyżej 400 Mg 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy dostaw partii piasku (Wykonawca podaje w formularzu

ofertowym – zał. 1 do SIWZ jako kryterium oceny oferty): - dostawa partii piasku w ilości do 400 Mg w

terminie do ………(min. 1 - max 3) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt od

godziny 7:00-15:00) od wysłania powiadomienia, - dostawa partii piasku w ilości powyżej 400 Mg w

terminie do ………(min. 1 - max 5) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt od

godziny 7:00-15:00) od wysłania powiadomienia.

Część

nr:
3 Nazwa:

ZADANIE 3: Dostawa (zakup i transport) piasku do zwalczania śliskości na drogach

powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej w ilości

około 5.000 Mg w sezonie zimowym 2019/2020.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest dostawa (zakup i transport) piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg PN-EN 13043:2004) do

zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w

Częstochowie w sezonie zimowym 2019/2020. Zamawiający zastrzega, iż zakres dostaw może ulec

zmianie w zależności od posiadanych w budżecie środków, a ostateczna wielkość zamówienia

uzależniona będzie od warunków atmosferycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

Część V SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
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przepisami. Każda partia piasku musi posiadać stosowne normy, atesty i aprobaty. Wykonawca dostarcza

przedmiot zamówienia na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej na ulicę Bociania Górka 19 w

Poczesnej. Piasek powinien posiadać następujący skład: zawartość ziaren mniejszych niż 0,063 mm, nie

więcej niż 5%, uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie więcej niż 15% ( nie dopuszcza się w nadziarnie

ziaren większych od 4mm), nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa,

szczątki korzeni, konarów itp. – barwa żółta, nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub

ilastych, wskaźnik piaskowy ma być większy niż 65%, wilgotność piasku do 5%. Pozostałe wymagania

dla piasku zawarte są w PN-EN 13043:2004. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje,

które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

CENA 90,00

Termin dostaw partii piasku w ilości do 400 Mg 5,00

Termin dostaw partii piasku w ilości powyżej 400 Mg 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy dostaw partii piasku (Wykonawca podaje w formularzu

ofertowym – zał. 1 do SIWZ jako kryterium oceny oferty): - dostawa partii piasku w ilości do 400 Mg w

terminie do ………(min. 1 - max 3) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt od

godziny 7:00-15:00) od wysłania powiadomienia, - dostawa partii piasku w ilości powyżej 400 Mg w

terminie do ………(min. 1 - max 5) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt od

godziny 7:00-15:00) od wysłania powiadomienia.
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