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Brzeźnio: dostawa tłucznia granitowego i mieszanki drogowej 

granitowej wraz z transportem i rozładunkiem na terenie Gminy 

Brzeźnio 

Numer ogłoszenia: 309764 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio , ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

dostawa tłucznia granitowego i mieszanki drogowej granitowej wraz z transportem i rozładunkiem 

na terenie Gminy Brzeźnio. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:  

Dostawę tłucznia granitowego i mieszanki drogowej granitowej wraz z transportem  

i rozładunkiem we wskazane przez Zamawiającego miejsce na teren gminy Brzeźnio w ilości 2 

851,00 ton. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:  

a) dostawa mieszanki drogowej granitowej obejmuje frakcję 0 - 31,5 mm w ilości 1 150 ton,  

http://www.brzeznio.finn.pl/


b) dostawa tłucznia granitowego obejmuje frakcję 31,5 - 63 mm w ilości 1 701 ton. Zamawiający 

zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dostawy w/w mieszanki drogowej granitowej i tłucznia 

granitowego w granicach do (-) 20%. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany jest 

przy pierwszej dostawie tłucznia dostarczyć niezbędne certyfikaty na w/w mieszankę drogową 

granitową i tłuczeń. Przedmiotem zamówienia jest zaopatrywanie Zamawiającego od dnia 

podpisania umowy do 30.11.2014r. w tłuczeń granitowy i mieszankę drogową granitową 

przeznaczone do remontu - bieżących napraw dróg będących własnością Gminy Brzeźnio. 

Zamówienie obejmuje również transport i rozładunek w/w przedmiotu zamówienia we wskazane 

przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Brzeźnio, w ilościach i terminach zależnych od 

potrzeb Zamawiającego. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb 

Zamawiającego w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faxem. Dostawa 

realizowana będzie w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do soboty w 

uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego. Minimalna jednorazowa dostawa ok. 24,0 tony. 

Zamawiający zastrzega możliwość kontroli ilości dostarczonego kruszywa.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamówień 

uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 7 Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające do wysokości 20% wartości 

zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.40-8, 60.00.00.00-8. 

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: 30.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

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 nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający żąda wykazania doświadczenia w zakresie dostaw kruszywa drogowego  

w ilości minimum 2 000 ton w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, kiedy okres 

prowadzenia działalności jest krótszy spełnianie w/w warunku należy wykazać w tym 

okresie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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; 

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) 

a) formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) oryginał 

pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; c) w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; d) wykaz części zamówienia, które 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie, że Wykonawca wykona 

zamówienie własnymi siłami - załącznik nr 5 do SIWZ; 

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.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 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności.  



2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi:  

a) zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie dostawy: - zmiany spowodowane warunkami 

atmosferycznymi i niemożliwość rozkładania kamienia w szczególności: x klęski żywiołowe;  

x warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, - niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy 

po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem;  

b) przedłużenie terminu przewidzianego na zakończenie dostaw: - zmiany spowodowane 

warunkami atmosferycznymi i niemożliwość rozkładania kamienia w zaplanowanym terminie  

w szczególności: x klęski żywiołowe; x warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, - zmiany 

będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:  

x wstrzymanie prac związanych z rozłożeniem kamienia przez Zamawiającego; - zmiany będące 

następstwem powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych jeżeli terminy 

ich powierzenia, rodzaj oraz zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia 

realizacji umowy;  

c) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: - zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia; - 

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy czym zmianie 

ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy;  

d) Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni.  

e) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych i innych 

danych identyfikacyjnych.  

f) Zamawiający przewiduje zmiany form zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

g) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty.  

h) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym 

charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć.  

i) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia o 20% wielkości przedmiotu dostawy i ustalenia 

nowego wynagrodzenia w oparciu o cenę jednostkową złożoną w ofercie.  

Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.brzeznio.finn.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

25.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio,  

I piętro, sekretariat pok. nr 17. 

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 

 

 

     Wójt Gminy 

     /-/ mgr Dorota Kubiak 

       Kierownik Zamawiającego 


