
BURMISTRZ ŻELECHOWA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Żelechów: Dostawa kruszywa drogowego 

Numer ogłoszenia: 70778 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żelechowie , ul. Piłsudskiego 47, 08-430 

Żelechów, woj. mazowieckie, tel. 025 7541189, faks 025 7541144. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelechow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa drogowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest Dostawa kruszywa drogowego dla 

jednostki podległej Urzędowi tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie, 

ul.Waisenberga 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa kruszywa drogowego 

dolomitowego o frakcji 0 - 31,5 mm samochodami samowyładowczymi w ilości około 2600 

ton - dostawa kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji 0 - 63 mm samochodami 

samowyładowczymi w ilości około 5200 ton na teren Miasta i Gminy Żelechów. Dostawa 

kruszywa będzie odbywać się systematycznie do końca 2011 roku, nie jednorazowo. 

Zamawiający na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą telefonicznie będzie składał 

Wykonawcy zamówienie na określony rodzaj i określoną w tym zamówieniu ilość kruszywa. 

Wykonawca musi dostarczać kruszywo w dni robocze oraz w awaryjnych sytuacjach w 

soboty. Kruszywo musi być dowożone w godzinach od 7:00 do 15:00 w ilości podanej w 

zamówieniu. Dostawy mogą odbywać się na teren inwestycji w Gminie Żelechów lub na 

teren bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie ul. Waisenberga 1. Transport 

kruszywa na teren dróg gminnych lub na teren bazy ZGK w Żelechowie zapewni 

Wykonawca, koszty transportu zawarte są w cenach jednostkowych kruszywa (należy wliczyć 

w cenę kruszywa).Dostarczone kruszywo o w/w frakcji musi posiadać atest-aprobatę 

techniczną, która zezwala na stosowanie w budownictwie drogowym. 2. Wielkość przedmiotu 

dostawy może ulec wahaniom w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania 

odbiorcy.. 

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



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-0. 

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: 

31.12.2011. 

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 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 według oświadczenia Wykonawcy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o według oświadczenia Wykonawcy 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o według oświadczenia Wykonawcy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o według oświadczenia Wykonawcy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o według oświadczenia Wykonawcy 



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 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 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

wykonawca złoży ofertę według wzoru który jest dodatkiem nr 1 do s.i.w.z.,Oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1-2 Prawa zamówień publicznych 

(dodatek nr 3 do s.i.w.z.),Oświadczenie że wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. (dodatek nr 3 do s.i.w.z.),Wykaz osób uprawnionych do podpisywania ofert i 

podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub wykonawców działających wspólnie - 

wg wzoru (dodatek nr 4 do s.i.w.z.),Podpisany wzór umowy (dodatek nr 2 do s.i.w.z.),Umowa 

zawarta pomiędzy podmiotami występującymi wspólnie lub umowa konsorcjum (jeśli 

zachodzi taka konieczność - §9 ust.2 lit.e SIWZ).zaświadczenie podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom 

lub specyfikacjom technicznym (Kopię aprobaty technicznej (poświadczonej za zgodność z 

oryginałem) wydanej przez uprawnioną jednostkę na przedmiot zamówienia (lub inny 

dokument np.: certyfikat jakości potwierdzający jakość wyrobu czyli przedmiotu 

zamówienia)). 



III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

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.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 jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.zelechow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W Urzędzie 

Miejskim w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47 pok. nr 9. w dni powszednie od poniedziałku do 

piątku w godz. 8:00 - 16:00.. 

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

ofert: 18.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w 

Urzędzie Miejskim w Żelechowie kod 08-430 ul Piłsudskiego nr 47, pokoj 13.. 

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 

 

 


