HALDEX S.A.
HALDEX Spółka Akcyjna,
Pl. Grunwaldzki 8/10, 40-951 Katowice
NIP: 634-012-87-13 REGON: 000025141
tel.: +48 32 786-95-52, fax.: +48 32 786-95-62
e-mail: haldex@haldex.com.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert – nr 15/2018
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa flokulantu do sedymentacji cieczy
popłuczkowej na zakładzie Z-12 Panewniki (aktualnie używamy jest
SUPERFLOCK A-130 ), w ilości ok 55 000 kg (worki 25 kg) do Zakładów
Przeróbczych HALDEX S.A.
2. Zamówienia będą realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego w
ilościach 1000 - 5000 kg jednorazowo.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zamówionej ilości flokulantu. Jeżeli
w trakcie wykonywania umowy dostawy zajdzie konieczność dokonania dostaw
dodatkowych, to Wykonawca zobowiązuje się te dostawy wykonać.
W przypadku nie zakupienia pełnej ilości produktu określonego w pkt. 2 ust.1
niniejszego SIWZ, Dostawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.
4. Maksymalna wartość szacunkowa umowy nie przekroczy 150 000 euro.
3. Miejsce i realizacja zamówienia:
1. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień wystawionych przez
Haldex S.A. Termin realizacji dostawy towaru do 3 dni roboczych od daty otrzymania
zamówienia. Zamówienia przekazane Dostawcy przez Zamawiającego w postaci
(email) uważa się za skuteczne. Zamówienia będą podpisywane przez dwóch
członków Zarządu Haldex S.A.
2. Miejsce dostawy:
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- Z-12 Mikołów 43-190 ul. Kościuszki 200,
( dojazd od ul. KATOWICE-PANEWNIKI UL. KUŹNICKA 100 )
oraz w miejsca, na terenie woj. śląskiego, nie wymienionych powyżej, a
uruchomionych przez Zamawiającego.
3. Przekazanie przez Dostawcę przedmiotu zamówienia (towaru) nastąpi do
wskazanego

przez

Zamawiającego

miejsca

w

terminach

określonych

w

zamówieniach w godzinach od 6:00 do 13:00.
4. W przypadku rażących uchybień Dostawcy, wskazanych po przeprowadzeniu
kontroli wstępnej (będzie skutkowało odmową jego przyjęcia przez Zamawiającego),
lub stwierdzeniu zanieczyszczeń produktu dostarczonego, zostanie on uznany za
niezgodny z zamówieniem. W obu przypadkach Dostawca ma obowiązek na swój
koszt odebrać wadliwy produkt, oraz w terminie 24 godzin dostarczyć
Zamawiającemu taką samą ilość produktu spełniającego wymogi określone w
umowie.
4. Kary umowne
1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a.

w wysokości 10 % wartości netto umowy, gdy odstąpi od realizacji umowy

z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca.
b.

w wysokości 0.1 % wartości netto umowy, za każdy dzień przekroczenia

terminu realizacji dostawy towaru określonego w punkcie 3 podpunkt 1, jednak
nie więc niż 10 % wartości netto umowy.
2. W obu przypadkach wartość umowy będzie ustalona na podstawie wysokości
wartości z niniejszego postępowania konkursowego.

5. Termin realizacji zamówienia:
01.01.2019r. – 31.12.2019r.
6. Kryteria wyboru oferty :
Aby oferta została zaakceptowana do dalszego etapu postępowania konkursowego
konieczne jest przeprowadzenie (nieodpłatnie) prób laboratoryjnych, na podstawie których
dobierany jest

flokulant. Po wstępnie wykonanych testach konieczne będzie

przeprowadzenie próby ruchowej, która określi rzeczywiste zużycie jednostkowe flokulantu
[g/m3].
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Firma przeprowadzająca próby dostarczy ok 100-200 kg danego flokulantu do
przeprowadzenia odrębnych prób przez Zamawiającego (odpłatnie - wystawi FV z terminem
płatności 30 dni, nie oczekujemy ceny ofertowej za partię próbną). Próby będą
przeprowadzone przy obecności kierownika zakładu w rzeczywistych warunkach pracy. Po
wykonaniu wszystkich niezbędnych prób (firm ubiegających się o zamówienie) kierownik
zakładu sporządzi notatkę określająca najbardziej wydajny flokulant (notatka będzie miała
decydujący wpływ na wybór oferty).
Z uwagi na różną skuteczność flokulantów przy eksploatacji hałdy przewiduje się
możliwość podpisania umowy z dwoma dostawcami.
Na podstawie wykonanych badań oraz testów firma przedstawia ofertę cenową według
załącznika nr. 1. Do oferty należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych flokulantu.
7. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie:
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a)

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
zdolnymi do wykonania zamówienia, przedstawiając referencje dostaw o podobnej
wartości.

8. Oferta powinna zawierać:
b) cenę całkowitą netto i brutto w PLN z wyszczególnieniem stawki i wartości podatku
VAT,
c) cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
d) aktualne dokumenty Oferenta:
− oryginał lub kopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem
aktualnego odpisu właściwego rejestru sądowego przedsiębiorcy
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
lub poświadczony przez Oferenta wydruk ze strony Ministerstwa
Sprawiedliwości właściwego rejestru sądowego przedsiębiorcy wykonany nie
wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem terminu składani ofert, albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z wydrukiem
CEIDG wykonanym nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.
− oryginał lub kopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
− oryginał lub kopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
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e)

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7 ust. c składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że 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.
W/w dokumenty należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski wykonanymi
przez tłumacza przysięgłego.

okres ważności oferty (minimum 60 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert),
g) wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno
ponumerowane i opatrzone podpisem upoważnionych przedstawicieli Oferenta.
Oferta powinna być spięta w sposób utrudniający jej naruszenie.
h) dołączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta.
i) oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem
czytelnym i trwałym.
j) oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów w
tym załączników.
k) jeżeli Oferent zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.153 poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi
zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego
punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron
zawierające
informacje
objęte
tajemnicą
przedsiębiorstwa.
Tajemnica
przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których
treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można
zastrzec: nazwy i adresu oferenta, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa oferenta, powinny zostać przekazane w taki sposób, by
Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie
w całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania.
f)

9. Warunki płatności:
Oczekiwany termin płatności wynosi minimum 45 dni od daty wpływu faktury do
Zamawiającego wystawionej na podstawie potwierdzonego dokumentu WZ przez
pracowników odbierających towar na danym zakładzie. Wyklucza się możliwość
stosowania zaliczek i przedpłat.
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10. Składanie ofert:
- ofertę należy składać w dwóch egzemplarzach (jeden z nich może być kserokopią
oryginalnego egzemplarza) w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, na którym
należy umieścić nazwę oraz adres Oferenta, nr sprawy i temat zamówienia.
Do oferty proszę dostarczyć dodatkowe dokumenty:
- protokół z badań laboratoryjnych,
- referencje o realizacji podobnych zamówień na dostawę flokulantu,
- zaświadczenie potwierdzające brak zaległości w podatkach oraz składkach na
ubezpieczenia zdrowotne i inne,
- aktualny odpis KRS (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem lub
wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości właściwego

rejestru sądowego

przedsiębiorcy )
- oświadczenie podmiotu trzeciego/podwykonawcy w zakresie wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Haldex S.A. - załącznik nr 2
- oświadczenie w imieniu Haldex S.A. jako odbiorcy i administratora danych
osobowych - załącznik nr 3
Oferta powinna posiadać spis treści, posiadać ponumerowane strony ( każda strona
zaparafowana) i być spięta w całości w sposób utrudniający jej naruszenie.
11. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data
dostarczenia oferty do siedziby Firmy).
•
•

termin:
miejsce:

21.11.2018r. do godz. 9 00
Haldex S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10, 40-951 Katowice
Biuro Zarządu, pokój 542, V piętro

12. Termin i miejsce otwarcia ofert:
•
•

termin:
miejsce:

21.11.2018r. o godz. 9 30
Haldex S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10, 40-951 Katowice
salka konferencyjna nr 518, V piętro

a) Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy firm oraz adresy Oferentów, a także
informacje dotyczące ceny i warunków płatności.
b) Nie jest konieczna obecność Oferentów podczas otwarcia ofert.

Konkurs ofert na dostawę flokulantu w roku 2019.

Strona 5

HALDEX S.A.
13. Negocjacje:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których
oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SIWZ, oraz zostały
zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania.
14. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
- w sprawach technicznych: Sebastian Rychlik , tel. 797 334 193 Zakład Panewniki
Grzegorz Bielski, tel. 797-334-177 Zakład Panewniki
e-mail: s.rychlik@haldex.com.pl
Damian Broda , tel. : +48 32 786-96-73
e-mail: d.broda@haldex.com.pl
- w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz tel. 32 786-95-41
e-mail:j.jamroz@haldex.com.pl
Informacje udzielane są w godzinach od 700 – 1400
15. Postanowienia końcowe:
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
b) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania
przyczyny,
d) Informacje o których mowa w pkt. 12 ust. a, zostaną przekazane oferentom, którzy
nie byli na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
e) Oferenta, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie
odrębnym pismem do zawarcia umowy.
16. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy,
usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A., nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym
w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale
„Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu pokój nr 542 w siedzibie Zamawiającego.
Załączniki:
1 Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2 oświadczenie podmiotu trzeciego/podwykonawcy w zakresie wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Haldex S.A. - załącznik nr 2
3 Oświadczenie w imieniu Haldex S.A. jako odbiorcy i administratora danych osobowych
- załącznik nr 3

Zatwierdzam
……………………………………………………….
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Nr sprawy …………..
FORMULARZ OFERTY
______________ dnia ___.
___ . ______r .
pełna nazwa Wykonawcy
...............................................................
...............................................................
adres siedziby Wykonawcy
...............................................................
Nr NIP ..................................................
Nr REGON...........................................
Nr konta bankowego
..............................................................
nr telefonu ...........................................

HALDEX Spółka Akcyjna,
Pl. Grunwaldzki 8/10, 40-951 Katowice
NIP: 634-012-87-13 REGON: 000025141
tel.: +48 32 786-95-52, fax.: +48 32 786-95-62
e-mail: haldex@haldex.com.pl

OFERTA
Nawiązując do konkursu ofert na:
Dostawę do magazyn Zamawiającego flokulantu do procesów technologicznych w Zakładzie Przeróbczym
Z-12 Panewniki, oraz w miejsca, na terenie woj. śląskiego, nie wymienionych powyżej, a uruchomionych
przez Zamawiającego
Niniejszym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w konkursie ofert na następujących
warunkach:

L.p.
1.
1.
2.
3.

4.
5.

Przedmiot zamówienia

JM

flokulant .………..

1 kg

Cena
jednostkowa
netto [zł/kg]

Stawka VAT w %

Cena jednostkowa
brutto [zł/kg]

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oferujemy wykonanie umowy w terminie 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Oferujemy realizację dostaw wg zamówień okresowych w okresie od: 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Zobowiązujemy się realizować przedmiot każdorazowego zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania zamówienia przesłanego za pośrednictwem (poczty elektronicznej) e-mail: od Zamawiającego
Akceptujemy, iż zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę,
w terminie …….dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w konkursie ofert.
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Oświadczamy, iż będziemy dostarczać flokulanty do procesów technologicznych w opakowaniach
tradycyjnych (worki 25kg) lub w opakowaniach typu BIG-BAG (500kg) w zależności od potrzeb
Zamawiającego.
7. Na przedmiot umowy udzielamy gwarancji jakości na okres ...... miesięcy, licząc od daty dostawy.
8. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie
zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..............................................................
10. Przedstawicielem Dostawcy do reprezentowania we wszystkich sytuacjach związanych z realizacją umowy
jest:.............................................., tel. .........................; fax. .........................; e-mail: ....................
6.

*) niepotrzebne skreślić
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1........................................................
2........................................................
3........................................................
4........................................................

..........................................................
podpis osoby /osób/ upoważnionej
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Załącznik nr 2
Imię i nazwisko

………………………….

Firma

…………………………

Adres

…………………………

Oświadczenie podmiotu trzeciego/podwykonawcy
w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Haldex S.A. w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne
pn. ” Dostawa flokulantu do Haldex S.A. nr 15/2018”
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Haldex S.A. z siedzibą w Katowicach, jako
wykonawcy ubiegającego się samodzielnie lub w konsorcjum o zamówienie, moich danych
osobowych/ danych osobowych osób wskazanych* zawartych we wszelkich oświadczeniach
i dokumentach składanych na potrzeby ww. postępowania przez cały okres jego trwania oraz
w czasie realizacji kontraktu w przypadku wyboru oferty Haldex S.A. jako najkorzystniejszej, a
tym samym na ich udostępnienie Zamawiającemu lub innym podmiotom w ramach prowadzonej
procedury przetargowej oraz realizacji kontraktu, stosownie do przepisów obowiązującego
prawa.

_______________________
_
podpis

*niepotrzebne skreślić

Przekazując dane osobowe osób wskazanych, oświadczam, że posiadam zgodę tych osób na
przekazanie danych osobowych.
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Załącznik nr 3
Odbiorca oświadczenia (podmiot/osoba fizyczna):
Firma podmiotu/ Pan / Pani:
…………………………….…………………………..
Oświadczenie w imieniu Haldex S.A.
jako odbiorcy i administratora danych osobowych
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ” Dostawa flokulantu do Haldex S.A. nr 15/2018”
Haldex S.A. z siedzibą w Katowicach jako odbiorca i administrator danych osobowych, niniejszym informuje Pana/
Panią, iż:
•
•
•

•
•

•

•

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skutecznego ubiegania się o ww. zamówienie publiczne;
podane dane mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO i zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności dane mogą być udostępnione przez
Haldex S.A. Zamawiającemu w toku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne;
odbiorcami Pana/Pani danych/ udostępnionych przez Panią/Pana danych będzie Zamawiający, inni
wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne, jak również wszelkie inne podmioty wnioskujące o
udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej lub ustawy Prawo zamówień
publicznych, chyba że z przepisów odrębnych lub innych czynności (np. zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) wynikało będzie
ograniczenie ich jawności, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej oraz pracownicy Urzędu Zamówień
Publicznych wskazani do przygotowania i przeprowadzenia ewentualnych postępowań odwoławczych, strony
i uczestnicy postępowań odwoławczych oraz inne osoby, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania odwoławczego w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym pełnomocnicy stron, podmioty będące
uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz procesu udzielenia zamówienia publicznego, w tym banki lub
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe wystawiające gwarancje/ polisy wadialne lub z tytułu zabezpieczenia
należytego wykonana umowy lub ubezpieczenia związanego z realizacją kontraktu;
administratorem Pana/Pani/ przekazanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Haldex S.A., z siedzibą
w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8/10.;
dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o zamówienie publiczne, a następnie –
przez okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi i gwarancji, nie krócej jednak niż przez okres niezbędny
do realizacji przedmiotowego zamówienia a także wszelkich czynności organów związanych z procesem
udzielenia zamówienia publicznego oraz procesem inwestycyjnym, działających na podstawie przepisów
prawa;
przysługuje Panu/Pani: prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z treścią art. 17 ust. 3 lit. b), d)
lub e) RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119, s. 1

Konkurs ofert na dostawę flokulantu w roku 2019.
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