Nr sprawy: MESKO/DHK/01/2019
„ZATWIERDZAM”

Dnia………………………

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ TRANSPORTU
DROGOWEGO W TYM TRANSPORTU DROGOWEGO MATERIAŁÓW
NIEBEZPIECZNYCH

SKARŻYSKO-KAMIENNA 2019 r.
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1.

MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, kod 26-111, zwane dalej
Zamawiającym,
zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę transportu drogowego.

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg procedury wewnętrznej
Zamawiającego.

3.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają niniejsze Warunki.
Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu dokonana zostanie
w oparciu o przedłożone dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca,
który
nie
spełnia
niniejszych
warunków
zostanie
wykluczony
z postępowania przetargowego, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

4. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu drogowego w tym transportu drogowego
materiałów niebezpiecznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 2 do umowy.
5.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zadanie 1 - Usługa transportu drogowego na trasach krajowych dla MESKO S.A.
Skarżysko-Kamienna
Zadanie 2 - Usługa transportu drogowego na trasach krajowych dla MESKO S.A. Wydział
Produkcyjny Pionki
Zadanie 3 - Usługa transportu drogowego na trasach krajowych dla MESKO S.A. Wydział
Produkcyjny Kraśnik/Bolechowo
Zadanie 4 - Usługa transportu drogowego na trasach zagranicznych dla MESKO S.A.
Skarżysko-Kamienna
Zadanie 5 – Codzienna obsługa transportu międzywydziałowego i międzyoddziałowego dla
MESKO S.A. Skarżysko-Kamienna

6.

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2021r.

7.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

8.

Cenę ofertową należy podać w PLN w kwotach netto i brutto dla zadania nr 1-3 i 5 oraz w EUR
dla zadania nr 4. Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia.

9.

Przed
złożeniem
oferty
Wykonawca
powinien
szczegółowo
zapoznać
się
z materiałami przetargowymi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na komputerze oraz
podpisana własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Wszystkie strony oferty i załączniki jak również miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany
powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub odpowiednio
umocowanego pełnomocnika.
11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Oferenta.
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12. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Pani Teresa Wójcik, tel. 41/253-65-22; e-mail: t.wojcik@mesko.com.pl,
Pani Urszula Kowalik tel. 41/253-65-32, e-mail: u.kowalik@mesko.com.pl.
13. Warunki udziału w postępowaniu.
1) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1.1) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże:
i. posiadanie aktualnych badań technicznych dotyczących pojazdów
służących do realizacji usługi oraz świadectw dopuszczenia dla
pojazdów EX II i EX III;
ii. dysponowanie licencją na wykonywanie transportu drogowego,
właściwą co do rodzaju świadczonej usługi, tj. licencją na transport
towarów;
1.2) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi opłaconą polisę
potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 200 000,00 zł - wymagana polisa OCP w zakresie transportu towarów;
1.3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia
będzie dysponował odpowiednią liczbą osób przewidzianą do realizacji zadań, tj.:
Zadanie 1 - min. 6 osobami (kierowców);
Zadanie 2 – min. 2 osobami (kierowców);
Zadanie 3 - min. 3 osobami (kierowców);
Zadanie 4 - min. 2 osobami (kierowców);
Zadanie 5 - min. 2 osobami (kierowców);
wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, oraz wykaże
że będzie dysponował odpowiednią liczbą pojazdów przewidzianą do realizacji zadań, tj.:
Zadanie 1 - min. 1 pojazdem EX III o dmc od 3,5-26 t
2 pojazdami EX II o dmc od 3,5-26 t
2 pojazdami EX II o dmc od 24-40 t
1 pojazdem EX II o dcm do 3,5 t
1 pojazd osobowy (do 4 osób)
1 pojazd osobowy (do 8 osób)
Zadanie 2 – min. 1 pojazdem EX III o dmc od 24-40 t
1 pojazdem EX II o dmc od 24-40 t
1 pojazdem EX II o dmc od 3,5-26 t

Zadanie 3 - min. 1 pojazdem EX II o dmc od 3,5 -26 t
1 pojazdem EX II o dmc od 24 - 40 t
1 pojazdem EX III o dmc od 3,5 - 26 t
1 pojazdem EX II o dmc do 3,5
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Zadanie 4 - min. 1 pojazdem EX III o dmc od 3,5-26 t
1 pojazdem EX II o dmc do 3,5 t
Zadanie 5 - min. 1 pojazdem EX II o dmc od 3,5-26 t
1 pojazdem EX II o dmc do 3,5 t
1.4) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej
dwóch usług lub wykonywaniem usług transportu towarów w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie - o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane w sposób należyty.
1.5) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
1.6) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1.1)
– 1.4) powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
1.7) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 1.6)
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
b) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23
ustawy Pzp.
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
1.8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia wykonawcy na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
14. Oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy (Zał. Nr 1),
b) 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 na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
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c) opłacona polisa potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
opiewającego na kwotę min. 200 000,00 zł - wymagana polisa OCP w zakresie transportu
towarów;
d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem co najmniej
jednej usługi polegającej na transporcie towarów, o wartości zamówienia (wartości
zawartej umowy) nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert (wg załącznika nr 3 do SIWZ).
Nie dotyczy to wykonawców świadczących usługi w okresie ostatnich 3 lat na rzecz
MESKO S.A.;
e) oświadczenie o posiadaniu aktualnych badań technicznych, świadectw dopuszczenia
pojazdów EX II i EX III oraz ubezpieczenia w zakresie OC pojazdów przewidzianych do
realizacji usługi (wg załącznika nr 4 do SIWZ);

f) wykaz osób przewidzianych do realizacji zadań tj.: z uprawnieniami (kierowcy) wraz
z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych w ilości niezbędnej do wykonania
zadań (wg załącznika nr 5 do SIWZ);

g) wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji zadań tj. pojazdy wraz z informacją na
temat podstawy dysponowania tymi pojazdami (wg załącznika nr 6 do SIWZ);

h) licencja na wykonywanie transportu drogowego właściwa, co do rodzaju świadczonej
usługi, tj. licencja na transport towarów.
15. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1126).
16. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia wymaganego w niniejszych warunkach
przetargowych stanowi podstawę wykluczenia Wykonawcy z postępowania przetargowego.
17. Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
18. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna
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lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
19. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
a) w przypadku wybrania konkretnej oferty umowa zostanie podpisana po przekazaniu
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
z ofertą,
b) bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
c) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania
ofertą,
zwrócić
się
do
Wykonawców
o
wyrażenie
zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Brak zgody na
przedłużenie
terminu
związania
ofertą
powoduje
wykluczenie
Wykonawcy
z postępowania i odrzucenie oferty.
20. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Warunków Przetargu jeśli
prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego nie później niż 6 dni od terminu składania
ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy oraz prześle na podany adres e-mail treść
wyjaśnienia tym Wykonawcom, którym doręczono Warunki Przetargu, bez ujawniania źródła
zapytania.
21. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony internetowej Zamawiającego w terminie
do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam mogą być: wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ,
zmiany treści ogłoszenia, w tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
22. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów
składających się na SIWZ.
Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ oraz o dokonanej zmianie zostaną
powiadomieni pocztą elektroniczną wszyscy Wykonawcy
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.
23. Wykonawca składa jedną ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Złożenie przez jednego
Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty spowoduje ich
odrzucenie.
24. Wszystkie informacje składane w trakcie postępowania przetargowego stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których oferent zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003.153.1503 j.t. z późn. zm.) powinny być załączone jako
odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.
25. Oferty należy składać w sekretariacie MESKO S.A. pokój nr 77 w Skarżysku -Kamiennej
ul. Legionów 122, do dnia 29 października 2019 roku do godz.1000 (liczy się data wpływu do
sekretariatu) w zamkniętych kopertach, opieczętowanych, zaadresowanych na Zamawiającego
z napisem:
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„Oferta na usługę transportu drogowego w tym transportu drogowego materiałów
niebezpiecznych; nie otwierać przed: 29.10.2019 r. godz. 12:00”
26. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej (w tym również
drogą pocztową), zostaną zwrócone Wykonawcom oznaczonym na kopercie bez otwierania.
Oferty zostaną otwarte komisyjnie w siedzibie Zamawiającego w dniu 29 październik 2019 roku
o godz. 1200 .
27. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
 85% - cena brutto,
 15% - dyspozycyjność

a) Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:
Cn
Wartość punktowa ceny = R x ------Cb
gdzie:
R – ranga ocenianego kryterium,
Cn - cena najniższa,
Cb - cena badana.
b) Wartość punktowa kryterium dyspozycyjność (szybkość reakcji na żądanie podstawienia
pojazdu) będzie wyliczana wg:

15% - 4 godziny
10% - 12 godzin
5% - 24 godziny
28. W przypadku składania ofert przez firmy zagraniczne, dla celów kryterium ceny, Zamawiający
będzie stosował przelicznik kursu walut wg średniego kursu NBP aktualnego na dzień składania
ofert.
29. Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta uznana została
za najkorzystniejszą.
30. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
o czym oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani.
31. Istotne dla stron postanowienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszej specyfikacji. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty wybranej przez
Zamawiającego.
32. Postanowienia ustalone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 nie podlegają negocjacjom.
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