Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą:

Dostawa ,,Rur stalowych b/s 33,7x4,5 gat. 1.4006 w ilości 2000 mb”

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom.

I.

Zamawiający:

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie,
28-200 Staszów.
NIP 866-000-13-69, Regon 830327684
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS Nr 0000185170;
Kapitał zakładowy w całości pokryty wynoszący 60.620.090,00 PLN
II.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup rur stalowych 33,7x4,5 at. 1.4006 w ilości 2000 mb
Rura b/s w gatunku 1.4006 wg. PN-EN 10216-5:2006
Długość sztang: L = min 6m
Podane ilości są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia
mniejszej lub większej ilości rur do grudnia 2020r, w zależności od potrzeb. Oferowana cena
jednostkowa a zakup z dostawą rur pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Oferenci z tego
tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
Warunki płatności: Przelew bankowy, termin płatności : minimum 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
Baza dostawy: Kopalnia Siarki Osiek ; 28-221 Osiek ; Magazyn nr 20
Dostawa realizowana transportem samochodowym.
III.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin dostawy max 5 miesięcy –od daty wysłania zamówienia
Termin składania ofert: 10 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na Platformie Zakupowej Grupy
Azoty
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

IV. Cena oferty
1. Oferowaną cenę netto należy podać w złotówkach polskich (PLN)
2. Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ceny jednostkowej netto PLN/szt.) łącznie za
zakup i dostawę rur – załącznik nr 1 do SIWZ.
Do wyżej wymienionej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż PLN.
4. Przedstawiona w ofercie cena netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji w formie
aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniające
kryteria formalno-merytoryczne.
5. Ostateczna cena jednostkowa netto za rury, będzie przesłana po zakończeniu negocjacji.

6. Ofertę składa się w formie pisemnej ( załącznik pdf) oraz w formie elektronicznej na Platformie
Zakupowej, pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.
7. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
9. Oferent złoży 1 egzemplarz kompletnej oferty w załączonym pliku w formie pdf oraz wypełni
kompletne formularze oferty w formie cyfrowej.

V. Oferty oceniane będą w 3 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty
Kryteria formalne ( spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu)
Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych w SIWZ.
III etap: negocjacje cenowe, w tym aukcja elektroniczna
Oferenci
za
pomocą
formularza
umieszczonego
na
stronie
internetowej
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ składają kolejne postąpienia według zasad
określonych w Regulaminie Platformy Zakupowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszej negocjacji ofert po zakończeniu aukcji.
Za najkorzystniejszą cenowo zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę ostateczną po
zakończeniu etapu negocjacji.
Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena zaoferowana podczas aukcji elektronicznej.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryteria oceny oferty:
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
a) Kryteria formalne
Spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu określonych w SIWZ. Niespełnienie
kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.
b) Kryteria merytoryczne.
- Cena - 90%
- termin dostawy – 10%
Cena ostateczna winna być potwierdzona pisemnie po licytacji na etapie końcowym
negocjacji ceny i przesłana na adres mailowy: beata.wawrzyk@grupaazoty.com

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:
1.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami, Zamawiający upoważnia:
w sprawach technicznych:
-

Adam Kwiatkowski – kontakt: tel.: - 726 180 008
e-mail:
adam.kwiatkowski@grupaazoty.com

w sprawach formalnych:

-

Beata Wawrzyk – kontakt: tel.: +48 15 864-92 25
e-mail: beata.wawrzyk@grupaazoty.com
Informacje w sprawach technicznych związanych z Platformą Zakupową należy kierować
do działu Helpdesk platformy: kontakt telefoniczny pod nr +48 71 787 35 34; +48 71 78737-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

VII. Zawarcie umowy/istotne postanowienia umowy
Po zakończonej procedurze przetargowej, Zamawiający zawrze umowę z oferentem, który złożył
najkorzystniejsza cenowo ofertę.
VIII.

Informacje dotyczące ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IX.

Informacja dotyczące ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
X.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Oczekiwany termin realizacji zamówienia : zgodnie z zgodnie z pkt. III
Oferent potwierdzi w ofercie terminy dostaw.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też
brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu
lub nie podpisali/nie wykonali umowy,
2) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono
upadłość oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy
Azoty,
3) Oferentów będących osobami fizycznymi/osobami prawnymi, których urzędujących
członków władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało
potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,
4) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań
określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału
Oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym,
5) Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
Postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia Oferty, z osób uczestniczących
w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie
zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
6) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem

7)
8)
9)

10)

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
Nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
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
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,
Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.

XI.

Wymagane warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonawstwo przedmiotu zamówienia
w pełnym zakresie.
2) Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Kopalnia Siarki Osiek ; 28-221 Osiek ;
Magazyn nr 20

XII.

Tryb postępowania/zasady udzielania zamówienia
1)
2)

3)

4)
5)

Zamówienie nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych.
Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargowym z aukcją elektroniczną
z zachowaniem procedur wewnętrznych Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod
adresem https://grupaazoty.logintrade.net/
a) Szczegółowe informacje i Instrukcja udziału w postępowaniu na Platformie Zakupowej
Grupy Azoty (w tym aukcji elektronicznej) dostępna będzie w zaproszeniu do
postępowania/aukcji elektronicznej.
b) Udział w organizowanych postępowaniach/aukcjach z wykorzystaniem Platformy
Zakupowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
c) Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji
na Platformie Zakupowej Grupy Azoty.
d) Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie Zakupowej jest bezpłatny.
e) Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie Zakupowej nie są aukcjami w
rozumieniu Kodeksu cywilnego.
f) Oferent związany jest ostatnią ofertą handlową złożoną w trakcie postępowania i
aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego
Oferenta.
g) Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty w aukcji w terminie
i na warunkach wskazanych w zasadach danej aukcji.
Treść SIWZ może być modyfikowana w toku przetargu, z zastrzeżeniem poszanowania
równych praw wszystkich uczestników postępowania przetargowego.
Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków
zawartych w SIWZ.

6)

W pierwszej fazie postępowania ocenie Zamawiającego podlegać będą dokumenty
formalne oraz część techniczna oferty. Dopuszcza się możliwość konsultacji z oferentami
dotyczących rozwiązań organizacyjno – technicznych.
7) W drugiej części postępowania przeprowadzone zostaną negocjacje warunków realizacji
zadania w tym warunków ekonomicznych w formie aukcji elektronicznej, do której zostaną
zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
8) Zamawiający zastrzega, iż niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej
przeznaczeniem, nie można jej przesyłać i powielać celem wykorzystania niezgodnie
z przeznaczeniem, udostępniać jej osobom trzecim, wykorzystywać do innych celów niż
przeznaczony.
9) O wyniku postępowania przetargowego wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie
niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu poprzez komunikaty Platformy Zakupowej
Grupy Azoty. Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nie stanowi zawarcia
umowy pomiędzy stronami.
10) Wszystkie warunki realizacji zostaną potwierdzone w zawartej z Oferentem umowie.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych oraz prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru
którejkolwiek
ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki.
XIII.

Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferta spełniająca wymagania określone w SIWZ sporządzona według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał lub kserokopię aktualnego
odpisu
z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub CEIDG,
2) pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu;
3) umowa o poufności– załącznik Nr 3 do SIWZ;
4) oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ; (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Oferentów oświadczenie
może być złożone przez każdego z Oferentów składających ofertę wspólną (jedynie
w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być
złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane
przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Oferentów);
5) Oświadczenie Oferenta, że: (załącznik Nr 5 do SIWZ)
a)
posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)
spełnia warunki określone w SIWZ,
c)
dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d)
znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e)
nie zalega w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i podatków wobec Urzędu Skarbowego,
f)
potwierdzenie terminu.

XIV. Udział w realizacji zamówienia podwykonawców:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców w realizacji przedmiotu
zamówienia.
XV.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
XVI. Wybór ofert
1. Oferty zostaną zweryfikowane pod kątem spełnienia wymogów określonych w SIWZ.
2. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentów Oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty
w wyznaczonym terminie.
3. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną
odrzucone.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany o miejscu i dacie podpisania
umowy stanowiący wzór umowy załącznik Nr 4 do SIWZ.
Uwaga: Zamawiający zastrzega prawo zmiany i negocjacji niektórych zapisów umowy na
etapie jej zawierania.
XVII. Dodatkowe zastrzeżenia:
1. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie zastrzega prawo
do :
 swobodnego wyboru oferty,
 niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia
bez podania przyczyny,
 odwołania postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania
ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny,
 zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia określonych w SIWZ w każdym
czasie,
 prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami,
 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega zamknięcie postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie GA
Siarkopol SA.
XVIII. Załączniki:
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4
5

- Formularz oferty.
- oświadczenie Oferenta
- Umowa o poufności.
- wzór umowy
- Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków w SIWZ.

