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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń

Numer ogłoszenia: 21787 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów
(DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1)  NAZWA  I  ADRES: Gmina  Rzekuń  ,  ul.  Kościuszki  33,  07-411  Rzekuń,  woj.
mazowieckie, tel. 29 7617301 w. 149, faks 29 7617302.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzekun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Bieżące  utrzymanie  dróg
gminnych na terenie Gminy Rzekuń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  dostawie  mieszanki  żwirowej  oraz  kruszywa
łamanego  o  frakcji  0-31,5  mm  zwanej  dalej  mieszanką  na  bieżące  utrzymanie  dróg
gminnych  na  terenie  Gminy  Rzekuń  w  2016  r.  Zakres  zadania  obejmuje  dostawę,
przygotowanie podłoża i wbudowanie mieszanki przez Wykonawcę w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego, znajdującym się na terenie gminy Rzekuń. Przewidywana wielkość
zamówienia to 3000 m³ mieszanki żwirowej oraz 150 m3 mieszanki kruszywa łamanego o
frakcji 0-31,5 mm. Parametry mieszanki zostały określone w załączonej do niniejszej SIWZ
Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  -  załącznik  nr  7.
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonania  pierwszej  dostawy  dostarczy
Zamawiającemu laboratoryjne badanie mieszanki do akceptacji (w razie wątpliwości co do
jakości mieszanki Zamawiający może zlecić badania kontrolne dostarczonej mieszanki. W
przypadku  niezgodności  jakości  mieszanki  kosztami  badań  Zamawiający  obciąży
Wykonawcę).  2.  Wykonawca  zapewni  wykonanie  usługi  polegającej  na  dostawie
mieszanki  na terenie Gminy Rzekuń w 2016 r.  wraz  z transportem rozplantowaniem ,
przygotowaniem podłoża pod nawierzchnię mieszanki i jej wbudowaniem w terminie nie



dłuższym niż 3 dni od daty zamówienia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rzekuniu tj.
pn, śr, cz, od 745 do 1545 ,wt 745 do 1700 , pt 745 do 1300 na wskazane drogi na terenie
Gminy Rzekuń.  3.  Zamawiający będzie informował  Wykonawcę o zapotrzebowaniu  na
dostawę,  określająca  ilość  mieszanki,  wskazując  konkretne  miejsce  wykonania  usługi,
telefonicznie, potwierdzając zamówienie niezwłocznie faksem. 4. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zmniejszenia ilości zakupu usługi polegającej na dostawie mieszanki na
bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2016 r. 5. Wykonawca
oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń względem Zamawiającego z tytułu zmniejszenia
ilości  zamówionej  mieszanek.  6.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonania
pierwszej dostawy mieszanki dostarczy Zamawiającemu laboratoryjne badanie mieszanki
do akceptacji Zamawiającemu (w razie wątpliwości co do jakości mieszanki Zamawiający
może zlecić badania kontrolne dostarczonej mieszanki. W przypadku niezgodności jakości
mieszanki  kosztami  badań  Zamawiający  obciąży  Wykonawcę).  7.  Zamawiający  może
zarządzi  dodatkowe  w  trakcie  kolejnych  dostaw  przedmiotu  zamówienia  badania
mieszanek,  zaś wyniki  tych badań wykażą,  że mieszanki,  są niezgodna z normą oraz
opisem przedmiotu zamówienia - koszty zleconych badań obciążają Wykonawcę, 8. Na
dzień podpisania umowy oraz na każde żądanie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
do  wglądu  dokument  potwierdzający,  że  zakupiona  mieszanka  żwirowa  lub  kruszywa
łamane pochodzi ze żwirowni posiadającej koncesję na wydobycie mieszanki..

II.1.5) 

V
przewiduje  się  udzielenie  zamówień
uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia  zamówień  uzupełniających,  o

których  mowa  w  art.  67  ust.1  pkt  6  Pzp.  Zamawiający  przewiduje  zwiększenie
wartości  przedmiotu zamówienia do 50% wartości  zamówienia podstawowego w
następstwie okoliczności związanych z potrzebami lokalnymi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 14.21.21.20-7, 14.21.22.00-2.

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:
31.12.2016.

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

• Ocena  spełnienia  warunku  dokonana  będzie  w  oparciu  o  złożone  przez
Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• tj.  wykonali  w  okresie  trzech  lat  minimum:  jedną  usługę  polegającą  na
dostawie mieszanki żwirowej.Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w
oparciu  o  złożone  przez  Wykonawcę  oświadczenie  w  sprawie  spełnienia
warunków art. 22 ust. 1 Pzp. i wykazu Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4
do SIWZ. wraz z dowodami należytego wykonania lub wykonywania usług.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena  spełnienia  warunku  dokonana  będzie  w  oparciu  o  złożone  przez
Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena  spełnienia  warunku  dokonana  będzie  w  oparciu  o  złożone  przez
Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena  spełnienia  warunku  dokonana  będzie  w  oparciu  o  złożone  przez
Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części  zamówienia,  przedkłada  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, 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)

formularz  ofertowy;  -pełnomocnictwo  (w  razie  potrzeby);  Informacja:  Ponadto  na
podstawie  art.  24  ust  2a  Pzp.  Zamawiający  wyklucza  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał  lub nienależycie
wykonał  zamówienie,  co  Zamawiający  jest  wstanie  wskazać  za  pomocą  dowolnych
środków  dowodowych.  Zamawiający  nie  wyklucza  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  wykonawcy,  który  udowodni,  że  podjął  konkretne  środki  techniczne,
organizacyjne  i  kadrowe,  które  mają  zapobiec  zawinionemu  i  poważnemu naruszaniu



obowiązków  zawodowych  w  przyszłości  oraz  naprawił  szkody  powstałe  w  wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

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 - 97 
• 2 - Termin płatności - 3 

IV.2.2) 

 
przeprowadzona  będzie  aukcja  elektroniczna, adres  strony,  na  której  będzie
prowadzona: 

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. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku  do  treści  oferty  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy  i  określa
następujące warunki takich zmian: 1) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a)
wystąpienia  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  przy  zachowaniu  przez  niego
należytej  staranności,  skutkujących  niemożnością  dotrzymania  terminu  realizacji
przedmiotu zamówienia. 2) Wysokość ceny ryczałtowej  brutto  w przypadku: a) zmiany
stawki  podatku  VAT  dla  usług  objętych  przedmiotem  zamówienia.  2.  Powyższe
postanowienia  stanowią  katalog  zmian,  na  które  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę,
jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych
warunków  zamówienia: www.rzekun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pok. 103..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-
411 Rzekuń, pok. 103..

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

IV4.18) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
IV.4.19) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem



internetowej,  na  której  będą  zamieszczone  dodtakowe  informacje  dotyczące  dynamicznego
systemu zakupów:  nie dotyczy

IV.4.20) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej  wraz  z  adresem  strony  internetowej,  na  której  będzie  prowadzona  aukcja
elektroniczna:  nie dotyczy.

Wójt
Stanisław Godzina


