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Płońsk: Zakup wraz z dostawą soli drogowej DR 

Numer ogłoszenia: 394486 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. 

mazowieckie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-plonsk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą soli 

drogowej DR. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

umowy jest zakup wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR z antyzbrylaczem do 

sporządzenia mieszanki żwirowo - solnej do zimowego utrzymania dróg, administrowanych 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku i Obwód 

Drogowy Nr 2 w Raciążu w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2013 r. 

Szacunkowa ilość soli drogowej wynosi 300 ton, w tym: Baza Obwodu Drogowego Nr 1 w 

Płońsku, ul. Płocka 101, 09 - 100 Płońsk - 150 ton Baza Obwodu Drogowego Nr 2 w 

Raciążu, 09 - 140 Raciąż, Raciąż Folwark -150 ton Dostawa soli będzie następowała 

sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy w terminach i 

ilościach uzgadnianych pomiędzy stronami do poszczególnych Baz Obwodów Drogowych 

Zamawiającego, z pisemnym lub telefonicznym wyprzedzeniem zamówienia Podana w 

SIWZ ilość soli jest wielkością maksymalną. Rozliczenie dostaw nastąpi z faktycznie 

odebranych ilości soli drogowej DR potwierdzonych przez Kierownika lub Majstra 

właściwego Obwodu Drogowego. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z 

tytułu nie zrealizowania maksymalnej ilości dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia. 

Przy każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaświadczenie 

podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczana sól drogowa 

spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia prawidłowej 

realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zważenia wyrywkowo wybranego 

samochodu dostarczającego sól drogową DR przed rozładunkiem i po rozładunku, oraz 

prawo do laboratoryjnego przebadania dowolnej partii dostarczonego materiału. W 

przypadku niezgodności dostawy z dokumentem dostawy Wykonawca obowiązany będzie 

dostarczyć brakującą ilość Soli drogowej DR w terminie wskazanym przez Zamawiającego i 

zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty ważenia. W przypadku niezgodności dostawy z 

http://www.pzd-plonsk.pl/


wymaganiami technicznymi dla soli drogowej DR określonymi przez Zamawiającego, 

Wykonawca obowiązany będzie do wymiany wadliwej partii soli drogowej DR oraz 

zwrócić koszty badania laboratoryjnego. Wymagania dla soli Dostarczona sól powinna 

spełniać wymogi do sporządzania mieszanki piaskowo-solnej używanej w piaskarkach. Sól 

drogowa powinna zawierać: NaCl - min. 90,0% H2O - max 3,0% SO4 - max 3,0% K4Fe 

(CN) 6 - min. 20 mg/kg Materiał musi odpowiadać parametrom określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i 

warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz 

ulicach i placach (Dz.U. Nr 230 z 2005 r poz.1960). Dostarczona sól drogowa DR z 

antyzbrylaczem musi posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub 

innej jednostki uprawnionej do tego typu badań o skuteczności i przydatności soli do celów 

zwalczania śliskości drogowej. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej 

dostarczonej partii materiału Atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzającego 

możliwość wykorzystania soli drogowej do zimowego utrzymania dróg. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć opinię techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub 

innej jednostki uprawnionej do tego typu badań o skuteczności i przydatności soli dla celów 

zwalczania śliskości drogowej. Kod CPV: 34.92.71.00-2 - sól drogowa. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

15.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Odstąpiono 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług realizuje minimum 2 zadania obejmujące dostawę 

minimum 300 ton Soli Drogowej DR oraz załączy dokumenty potwierdzających, że 

te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia ww. warunku określonego 

dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Ocena 

spełnienia ww. warunku określonego dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z 

formułą spełnia / nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 



dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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 dotyczące przynależności 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE 

OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 

ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami .Część II SIWZ. b) 

Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o 

udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), c) Parafowany wzór umowy . Część III SIWZ. 

d) Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z 

postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do 

zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. UWAGA: Upoważnienie należy załączyć 

tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich 

rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty w 

ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych 

za zgodność z oryginałem. Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za 

zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu. 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku, gdy całkowita należność 

obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie pomnożonych przez 

faktycznie odebraną ilość soli drogowej DR potwierdzoną przez Kierowników lub Majstrów 

poszczególnych Obwodów Drogowych będzie inna niż całkowita wartość szacunkowa 

zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.pzd-plonsk.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Powiatowy Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. Płocka 101, pok. nr 4. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 08.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. 

Płocka 101, Sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 
 


