
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.gsk.chelmsl.pl 

 

Chełm Śląski: Dostawa materiałów wod-kan na potrzeby GMINNEJ  

SPÓŁKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.  

Numer ogłoszenia: 148846 - 2015; data zamieszczenia : 18.06.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Techników 25, 41-403 Chełm 

Śląski, woj. śląskie, tel. 32 2256673, faks 32 2257903. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gsk.chelmsl.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa materiałów wod-kan na 

potrzeby GMINNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

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

zamówienia jest wybór dostawcy materiałów wod-kan na potrzeby GMINNEJ SPÓŁKI 

KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Szczegółowe zestawienie asortymentu znajduje się załączniku nr 5 do 

siwz.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.16.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.08.2016. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie żąda składania wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć: 

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

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

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

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. pisemne zobowiązanie, o ile dotyczy, innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych tych podmiotów; 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp w odniesieniu do podmiotów, na zasobach 

których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części 

zamówienia; 3. wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami; 4. pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców 

występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia; 5. pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia 

Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez 

pełnomocnika Wykonawcy; 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 

• 2 - termin gwarancji - 10 

IV.3) ZMIANA UMOWY  



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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: a) 

Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod 

rygorem nieważności. b) Nieważna jest zmiana postanowień Umowy oraz wprowadzanie nowych 

postanowień niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność tych zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. c) Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu 

określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: I. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne 

od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 

uniknąć lub przewidzieć w tym dotyczące niesprzyjających warunków atmosferycznych, jak również 

inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby 

trzecie, II. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie których 

Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; III. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, IV. Zamawiający przewiduje 

możliwość zmian w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla 

danego elementu przedmiotu umowy lub zmianę technologii uzasadnionych postępem 

technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego. V. pozostałe zmiany określone w umowie; 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.gsk.chelmsl.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gminna Spółka 

Komunalna Spółka z o.o., ul. Techników 25, 41-403 Chełm Śląski. 

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

26.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o., ul. Techników 25, 

41-403 Chełm Śląski. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.. 



IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, 

w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 


