Stargard Szczeciński, 17.06.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa: Wykonanie, dostawa oraz rozładunek palet stalowych w fabryce opon
Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11635038
1
INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.1
ZAMAWIAJĄCY:
1.1.1 BRIDGESTONE Stargard Sp. z o.o.
ul. Most Kamienny 7, 73-110 Stargard Szczeciński
Dane kontaktowe:
Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
Dział Zakupów
P. Artur Wojciechowski
Tel: +48 (0) 91 47 23 216
Fax. +48 (0) 91 47 23 101
1.2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego jednoetapowego.
1.3
POZOSTAŁE
- Nie dopuszcza się składania ofert/wniosków częściowych.
- Nie dopuszcza się składania ofert/wniosków wariantowych.
- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za
własne.
2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :
Paleta stalowa pokryta blachą nierdzewną – ilość – 309sztuk
Wykonawca powinien zapewnić:
•
Wizja lokalna przed złożeniem oferty
•
Wykonanie palety stalowej o wymiarze na podstawie rysunków i wizji lokalnej
(1828x1533x165)
•
Zapakowanie i zabezpieczenie przed korozja podczas transportu
•
Transport i rozładunek w BSST
•
Zapewnić gwarancję na zakupiony sprzęt,
Szczegółowa specyfikacja jest dostępna na stronie: www.bridgestone.eu

3

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin składania ofert do 4.07.2013r.
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 05.07.2013 r.
Rozmowy z wybranymi oferentami do 10.07.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 15.07.2013 r.
4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści warunków przetargu oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn;
- swobodnego wyboru oferty, unieważnienia wyboru oferty bez podania przyczyny,
- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- uznania, że wybór nie dał rezultatu bez podania przyczyn,
- odrzucenia ofert nie spełniających warunków wyboru ofert;
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn;
- wyznaczenia dodatkowych negocjacji.
4.2
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykażą, że spełniają warunki
dotyczące:
- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo¬wanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
- Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo¬wanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
- Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
- Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć
wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Pod pojęciem „Wykonawca” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła wniosek/ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
4.3
Wybór ofert
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny.
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
- Zgodność ze specyfikacją
- Termin dostawy
- Cena

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w
szczególności, w sytuacji gdy warunki oferowanych prac/dostarczanych produktów odbiegały
istotnie od oczekiwań Zamawiającego, wówczas Zamawiający może przystąpić do negocjacji
z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
Zamawiający podpisze umowę (zamówienie) z Wykonawcą, który zaakceptuje
przedstawione lub wynegocjowane warunki umowne i przedłoży ofertę najkorzystniejszą z
punktu widzenia kryteriów oceny ofert.
4.4
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
4.5
Elementy obowiązkowe oferty:
4.5.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4.5.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z pkt.4.2.
4.5.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, zgodnie z pkt. 4.2.
4.5.4 Wypełniony formularz oferty wg wzoru w załączniku nr 1, podpisany przez osoby
upoważnione do reprezentowania oferenta.
4.5.5 Harmonogram płatności .
4.5.6 Dokumenty potwierdzające posiadanie stosownego pełnomocnictwa do podpisania
oferty, uczestniczenia osób w negocjacjach i podejmowania wiążących decyzji w przypadku
wyznaczenia negocjacji.
4.5.7 Kopię druku VAT 5.
4.5.8 Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Umowne dostępne
na stronie www.bridgestone.eu
4.6
Zaoferowana przez Wykonawcę cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje
wszystkie jego składniki.
5
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą od momentu jej złożenia do dnia 30.08.2013 roku.
6
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
6.1
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2
Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania.
6.3
Oferty należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego:
BRIDGESTONE STARGARD SZCZECIŃSKI SP. Z O.O. ul. MOST KAMIENNY 7, 73110 Stargard Szczeciński, w sekretariacie do dnia 04.07.2013r.
6.4
Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być tylko parafowane.
6.5
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

6.6
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu
oraz umieścić na niej opis jak w poniższej ramce
Nazwa i adres Wykonawcy
Zamawiający
Bridgestone Stargard sp. z o.o.
ul Most Kamienny 7
73-110 Stargard Szczeciński
„Oferta z dnia ………… na:
„Wykonanie, dostawa oraz rozładunek palet stalowych w fabryce opon Bridgestone w
Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11635038”
6.7
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
6.8
Otwarcie kopert z ofertami nie będzie miało charakteru publicznego i nastąpi do
05.07.2013 roku.
7
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
7.1

Korespondencja
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
7.2
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami w godzinach od 9.00 do 16.00 od
poniedziałku do piątku:
W sprawach merytorycznych (techniczne):
P. Wojciech Babicz, tel.: +48 91 472 3312, tel. kom. +48 664 068 323
e-mail: wojciech.babicz@bridgestone.eu
W sprawach procedury udzielania zamówienia:
P. Artur Wojciechowski , tel.: +48 91 47 23 216
e-mail: artur.wojciechowski@bridgestone.eu
7.3

Uzupełnienie dokumentów
Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub, którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i
dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w przetargu w dniu, w którym
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

8
8.1

Załączniki
Załącznik 1: Proponowany wzór formularza oferty.

Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………….
Pieczęć Oferenta
OFERTA CENOWA
Niżej podpisany (-ni) ………………………………………………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu i SIWZ na: Wykonanie, dostawa oraz
rozładunek palet stalowych w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg
Projektu Zamiennego wg PR 11635038
składam(y) niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedstawioną dokumentacją za cenę netto:
………………..(słownie………………………………….) złotych. Cena ta jest ceną
ryczałtową i stanowi wynagrodzenie za wszystkie czynności związane z przedmiotem
Umowy.
Oświadczam, że jestem związany tą ofertą w okresie od dnia przedstawienia oferty
Inwestorowi do 30.08.2013 roku.
Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy
(zamówienia) na warunkach zawartych w OWU (Ogólne Warunki Umowne), który
otrzymałem od Inwestora.
Oświadczam, że zamówienie wykonam siłami własnymi, a prace, które będę zlecał
podwykonawcom zawarte są w załączniku do oferty.
Wyrażam zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Inwestora.
Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na
dzień złożenia oferty.
Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są na następujących stronach oferty.
Ofertę składamy w kopercie, która zawiera ………….kolejno ponumerowanych stron.
Przygotowano w ………………………. Dnia ………………
(Podpis i pieczątka osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta)

