Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip. przytyk.pl

Przytyk: Sukcesywna dostawa żwiru o grubości od 2 mm do 30
mm w ilości 792 ton, kruszywa o grubości 0-31,5 mm w ilości 918
ton, oraz żużla w ilości 2788 ton na remont dróg gminnych i
wewnętrznych na terenie gminy Przytyk
Numer ogłoszenia: 61510 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przytyk , ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, woj. mazowieckie, tel. 048
6180095 w. 35, faks 048 6180087.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip. przytyk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa żwiru o grubości
od 2 mm do 30 mm w ilości 792 ton, kruszywa o grubości 0-31,5 mm w ilości 918 ton, oraz żużla w
ilości 2788 ton na remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Przytyk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia:1.
Sukcesywna dostawa żwiru o grubości od 2 mm do 30 mm w ilości 792 ton na remont dróg
gminnych i wewnętrznych tj: Dęba - 45 ton, Domaniów - 71ton, Maksymilianów - 260 ton, Podgajek
-113 ton, Stefanów - 25 ton, Wola Wrzeszczowska 175 ton, Wrzeszczów - 103 tony. Część II
zamówienia: 2. Sukcesywna dostawa kruszywa o grubości 0-31,5 mm w ilości 918 ton na remont
dróg gminnych i wewnętrznych tj: Dęba - 168 ton, Glinice - 120 ton, Kaszewska Wola - 60 ton,
Krzyszkowice - 247 ton, Młódnice - 140 ton, Żerdź - 183 tony. Część III zamówienia:3. Sukcesywna

dostawa żużla w ilości 2788 ton na remont dróg gminnych i wewnętrznych tj: Goszczewice - 262
ton, Jabłonna - 220 ton, Kaszewska Wola - 370 ton, Ostrołęka - 207 ton, Posada - 171 ton,
Potkanna - 333 ton, Stefanów - 280 ton, Suków - 80 ton, Wólka Domaniowska - 222 ton, Wrzos 330 ton, Wygnanów 313 ton. 4. Wyładunek powinien nastąpić na drogach gminnych i
wewnętrznych w sposób umożliwiający sprawną pracę równiarki. 5. Po wykonaniu dostawy,
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury oddzielnie na każde sołectwo. 6. Każda
dostawa żwiry, kruszywa oraz żużla musi być uzgodniona na min. dwa dni z upoważnianym
pracownikiem Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie ilości
dostaw żwiru, tłucznia oraz żużla w poszczególnych częściach zamówienia. 8. Zamawiający
zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy żwiru oraz kruszywa jeżeli nie będą one spełniały
grubości, które zostały określone w punkcie 3.1 SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

Zamawiający przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawą Pzp do 8% wartości zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 14.63.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

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
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
o

Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania; ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie z formułą spełnia - nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w
postepowaniu złożonym wg. załącznika nr 2 do SIWZ.
•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania; ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie z formułą spełnia - nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w
postepowaniu złożonym wg. załącznika nr 2 do SIWZ.

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym; Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował niżej
podanymi, w pełni sprawnymi jednostkami podstawowych narzędzi i urządzeń ( sprzętu);
ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie z formułą spełnia - nie spełnia w
oparciu o informacje zawarte w druku narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych złożonym wg. załącznika nr 4 do SIWZ: - samochód ciężarowy o
ładowności nie mniejszej niż 10 ton - szt. 2

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania; ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie z formułą spełnia - nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w
postepowaniu złożonym wg. załącznika nr 2 do SIWZ.

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania; ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie z formułą spełnia - nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w
postepowaniu złożonym wg. załącznika nr 2 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:

•

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

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;

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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1. niniejszej specyfikacji,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. W powyższym przypadku ustalenia podane w pkt. III.4.3.1.
niniejszej Specyfikacji dotyczące terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami
jako spełnienie warunków zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemnie
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia - dot. spełnienia warunków wymienionych w niniejszym punkcie, w celu
złożenia oferty.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•

1 - Cena - 95

•

2 - Czas podjęcia dostawy - 5
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
Przewidywane zmiany umowy oraz warunki dokonywania tych zmian. a)konieczności
wprowadzenia zmian uzależnionych od wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stosunek
zobowiązaniowy nie może istnieć w pierwotnych kształcie, b)wynikającej z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, których wprowadzenie będzie istotne w celu

zapewnienia właściwej dostawy przedmiotu zamówienia, c) zmiany wynagrodzenia w związku z
wystąpieniem zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip. przytyk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, pokój nr 26.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, pokój
nr 24 tj. 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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sukcesywna dostawa żwiru o grubości od 2 mm do 30 mm w ilości 792 ton
na remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Przytyk.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa

•

żwiru o grubości od 2 mm do 30 mm w ilości 792 ton na remont dróg gminnych i wewnętrznych
tj: Dęba - 45 ton, Domaniów - 71ton, Maksymilianów - 260 ton, Podgajek -113 ton, Stefanów 25 ton, Wola Wrzeszczowska 175 ton, Wrzeszczów - 103 tony..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o
o

1. Cena - 95
2. czas podjęcia dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywna dostawa kruszywa o grubości 0-31,5 mm w ilości 918 ton na
remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Przytyk..
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa
kruszywa o grubości 0-31,5 mm w ilości 918 ton na remont dróg gminnych i wewnętrznych tj:

Dęba - 168 ton, Glinice - 120 ton, Kaszewska Wola - 60 ton, Krzyszkowice - 247 ton, Młódnice
- 140 ton, Żerdź - 183 tony.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o
o

1. Cena - 95
2. czas podjęcia dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sukcesywna dostawa żużla w ilości 2788 ton na remont dróg gminnych i
wewnętrznych na terenie gminy Przytyk..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa

•

żużla w ilości 2788 ton na remont dróg gminnych i wewnętrznych tj: Goszczewice - 262 ton,
Jabłonna - 220 ton, Kaszewska Wola - 370 ton, Ostrołęka - 207 ton, Posada - 171 ton,
Potkanna - 333 ton, Stefanów - 280 ton, Suków - 80 ton, Wólka Domaniowska - 222 ton,
Wrzos - 330 ton, Wygnanów 313 ton..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.63.00.00-6.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o
o

1. Cena - 95
2. czas podjęcia dostawy - 5

