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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

ZAKUP I DOSTAWA TŁUCZNIA DROGOWEGO DOLOMITOWEGO DO
BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA
SUCHA”
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
GMINA NOWA SUCHA
Usługi Komunalne w Nowej Suchej
Nowa Sucha 50
96-513 Nowa Sucha
woj. mazowieckie
tel. (046) 861 20 51
faks (046) 861 20 51
adres strony internetowe zamawiającego www.nowasucha.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: „ZAKUP I DOSTAWA TŁUCZNIA
DROGOWEGO DOLOMITOWEGO DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG
GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA””
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tłucznia drogowego dolomitowego o
frakcji 31,5 – 63 mm w ilości szacunkowej – 1 800 ton na drogi gminne Gminy Nowa
Sucha w terminie do 31 sierpnia 2011 r. Wykonawca dostarczy zamówiony towar
sukcesywnie w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Nowa Sucha
bezpośrednio na remontowaną drogę. Wielkość i miejsce dostawy będzie określał
każdorazowo zamawiający – telefonicznie na dwa dni przed terminem dostawy –
przybliżony harmonogram dostaw zostanie uzgodniony pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą. Dostarczony towar będzie odbierał zamawiający lub upoważniona przez
niego osoba na podstawie druku wz i kwitu wagowego, potwierdzonego podpisami
zamawiającego i wykonawcy lub osób przez nich upoważnionych.

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

II.1.5.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.37.00-2 Materiały do naprawiania
nawierzchni drogowych
60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu
drogowego

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie
31.08.2011 r.
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
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
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
zamówienia, przekłada 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 , przekłada:
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 ofert.
Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2.1) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
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: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.nowasucha.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha, pok. nr 6
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: do dnia 20 czerwca 2011 r. do godz. 1000., miejsce: Urząd Gminy Nowa Sucha, 96-513
Nowa Sucha, pok. nr 8
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)

