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www.radomin.pl-BIP-przetargi zamówień publicznych

 

RIG.271.17.2013 

Radomin: Dostawa kruszonego gruzu betonowego na drogi gminne na terenie 

Gminy Radomin 

Numer ogłoszenia: 380686 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomin , Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, 

tel. 056 6837522. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszonego gruzu betonowego na 

drogi gminne na terenie Gminy Radomin. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A) Opis przedmiotu 

zamówienia i zakres zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszonego gruzu 

betonowego o frakcji od 0 mm do 31,5 mm z ciągłością uziarnienia zgodnie z krzywą przesiewu, w ilości 

800 ton na remonty dróg gminnych na terenie gminy Radomin, z rozładunkiem bez względu na 

lokalizację. 2. Dostarczony materiał nie może zawierać złomu, szkła, śmieci, drewna, ziemi, gliny, cegieł, 

materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych. W przypadku ujawnienia w zawartości 

gruzu pokruszonego betonowego zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie ich usunięcia na koszt 

wykonawcy lub nie przyjmie dostawy. 3. Gruz betonowy nie może zawierać następujących związków 

chemicznych: chlorków, siarczanów, kadmu, chromu, miedzi, rtęci, niklu, ołowiu, cynku, baru, arsenu i 

fluorków. 4. Dostawa gruzu kruszonego betonowego odbędzie się w czasie oraz w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, znajdujące się na terenie Gminy Radomin. Rozładunek gruzu na drogach odbędzie 

się podczas wolnej jazdy pojazdu. 5. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dostarczanego towaru 

dokument potwierdzający zgodność towaru z normą PN-EN 13242:2004. 6. Wybrane partie materiału 

mogą zostać skierowane na ważenie kontrolne bez uprzedzenia wykonawcy. 7. Wraz z każdą dostawą 

pokruszonego gruzu betonowego Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu 

dowodów dostawy (np. WZ) określających wagę dostarczonego towaru. Brak dostarczenia w/w 

dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru dostawy. 8. Dostawy następować będą 

sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego po wcześniejszym pisemnym, telefonicznym lub 

elektronicznym (e-mail) zgłoszeniu Wykonawcy przez Zamawiającego - czas realizacji 2 dni robocze od 

daty zgłoszenia. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o dniu dostawy. W dniu 

dostawy wykonawca przed planowanym dostarczeniem partii zamówienia powiadomi Zamawiającego na 

minimum 2 godziny przed tym faktem. Jednorazowa dostawa wyniesie maksymalnie 150 ton gruzu. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z formularzem oferty, udostępnione są na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl - BIP Radomin - przetargi zamówień 

publicznych, po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. 



Wymienione dokumenty będą także udostępniane wykonawcom w siedzibie zamawiającego - Urząd 

Gminy Radomin pok. Nr 15, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2, 14.92.00.00-6, 60.11.20.00-6. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013. 

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 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie jeżeli złoży 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych - z wykorzystaniem wzoru określonego w 

załączniku nr 2 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, 

że zrealizował min. 3 dostawy gruzu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; Wartość każdej z dostaw z osobna, powinna być równa lub wyższa od 

wartości dostawy w składanej ofercie (brutto). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, 

wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie 

art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - z wykorzystaniem wzoru 

określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznaje 

się za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - z 

wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie jeżeli złoży 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych - z wykorzystaniem wzoru określonego w 

załączniku 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie, min. 3 dostawy gruzu, w okresie ostatnich 3 

lat; 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 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; 

 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 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) 

dokument potwierdzający zgodność towaru z normą PN-EN 13242:2004 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.radomin.pl-BIP-przetargi zamówień publicznych 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Radomin-Urząd 

Gminy Radomin,Radomin 1a, 87-404 Radomin, pok. 15.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, 

pok.8 - sekretariat.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

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 

 

Radomin, dnia 19.09.2013r. 

 

Zatwierdził 

    Wójt Gminy Radomin 

         (-) inż. Piotr Wolski  

         

 


