
Puławy: Usługi transportowe. 

Numer ogłoszenia: 367897 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nawozów Sztucznych , Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 

Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi transportowe. Transport 

drogowy surowców i towarów składowanych na paletach CZĘŚĆ I - min. 1 samochód oplandekowany o 

ładowności 3 t CZĘŚĆ II - min. 2 samochody oplandekowane o ładowności 8 t CZĘŚĆ III - min. 2 zestawy 

samochodowe oplandekowane o ładowności 12 t CZĘŚĆ IV - min. 2 zestawy samochodowe 

oplandekowane o ładowności 18 t CZĘŚĆ V - min. 3 zestawy samochodowe oplandekowane o ładowności 

powyżej 20 t CZĘŚĆ VI - ciągnik rolniczy z przyczepą 3,5 t CZĘŚĆ I-V Wykonawca zobowiązuje się do 

podstawienia środka transportu w czasie określonym przez Zamawiającego. Termin podstawienia 

samochodu od czasu złożenia zamówienia ustalony zostanie precyzyjnie z Zamawiającym. W sezonowym 

natężeniu ruchu może być to nawet 6 godzin. Rozliczenie za km (magazyn INS - odbiorca). CZĘŚĆ VI 

Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia środka transportu w czasie określonym przez 

Zamawiającego, ale nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia. Ciągnik musi być dostępny na terenie 

Instytutu codziennie (poniedziałek - piątek) w godzinach od 6:00 do 14:00. Rozliczenie za roboczogodzinę 

efektywną i roboczogodzinę postojową. Usługi transportowe charakteryzujące się nierytmicznością w 

zamawianiu taboru, sezonowym natężeniem ruchu (max. wiosna), trasami o różnej długości na terenie 

Polski. Zamówienia taboru będą realizowane wg. potrzeb INS i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

oraz miejsca dostawy.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.01.00.00-8. 



II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy 

Wykonawca spełnia warunek o którym mowa na podstawie złożonego wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp - 

druk do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy 

Wykonawca spełnia warunek o którym mowa na podstawie złożonego wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp - 

druk do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wykazać, że: dysponuje potencjałem 

technicznym (sprzętem) samochodami dostawczymi, ciężarowymi i pojazdami specjalistycznymi 

o odpowiedniej ładowności umożliwiającymi realizację zamówienia danej części, kilku części lub 



całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunek o którym 

mowa na podstawie załączonego wykaz potencjału technicznego, środków transportu (sprzętu) 

samochodów dostawczych, ciężarowych lub innych pojazdów specjalistycznych o odpowiedniej 

ładowności umożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z ofertą tj. danej części, kilku części 

lub całości przedmiotu zamówienia - z wykorzystaniem wzoru Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

Wykonawca złoży też oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - druk do 

ewentualnego wykorzystania załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy 

Wykonawca spełnia warunek o którym mowa na podstawie złożonego wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp - 

druk do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wykazać, że: CZĘŚĆ I - V jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 

minimum 200 000 zł. CZĘŚĆ VI jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 20 000 zł. Na potwierdzenie tego 

spełniania tego warunku Wykonawca załączy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000 zł (część I - V) i 20 

000 zł (część VI). Wykonawca złoży też oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu - druk do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 3 do SIWZ. 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

� 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  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

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 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

3. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie 3.1. Oferta wspólna W 

przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: Wykonawcy 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu kopi umowy lub innego dokumentu potwierdzającego 

zawarcie umowy przez Wykonawców składających ofertę wspólnie lub konsorcjum/spółki cywilnej, 

podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie 

może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub 

upoważnionego przedstawiciela pełnomocnika (partnera wiodącego). Upoważnienie do pełnienia funkcji 

przedstawiciela pełnomocnika (partnera wiodącego) wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z partnerów - należy je załączyć je do oferty. Pełnomocnik przedstawiciel (wiodący 



partner) winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz 

każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć 

oświadczenie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika o reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.2. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 3 składają 

jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w rozdziale IX SIWZ ust. 1 

pkt. 1.1.; 1.3.; i 1.4. - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - do ewentualnego wykorzystania załącznik 

nr 2 do SIWZ; - w odniesieniu do osób fizycznych jako Wykonawców - oświadczenie osoby fizycznej o 

braku podstaw do wykluczenia - do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 4 do SIWZ; - aktualny odpis z 

właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy. składa osobno każdy z Wykonawców, b) oświadczenie lub dokument wskazany w rozdziale 

IX SIWZ ust. 1, pkt. 1.2. - oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, że spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy Pzp - do ewentualnego wykorzystania 

załącznik nr 3 do SIWZ; składa przynajmniej jeden Wykonawca, który jest zdolny do udokumentowania, że 

spełnia warunki lub każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie. Ocena spełnienia przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o kompletność i 

prawidłowość złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego, zgodnie z 

art. 22 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Pzp. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na 

zasadzie spełnia, nie spełnia. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 

umowy w stosunku do treści oferty gdy: 1) Nastąpią zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz 

wynagrodzenia brutto określonych w § 3 umowy; 2) Działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie 

umowy w określonym pierwotnie terminie; 3) Przerwy w dostawie mediów niezbędnych do realizacji 

zamówienia; 4) W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, min. takich jak: śmierć, choroba, 

ustanie stosunku pracy osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że osoby 

zaproponowane będą posiadały co najmniej takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w ofercie. Za siłę 

wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą 

wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.ins.pulawy.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: INSTYTUT NAWOZÓW 

SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy Pokój nr 156, Kancelaria, bud. E-

40, poniedziałek- piątek w godz. 7:00 - 15:00. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2011 

godzina 12:00, miejsce: INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 

24 - 110 Puławy Pokój nr 156, Kancelaria, bud. E-40. 

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 

 

 

 


