Kowalewo Pom., dn. 17.03.2011 r.
GKiM.272.1.2011
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pom.
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem
na remont dróg gminnych
1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (056) 684 10 24, fax (056) 684 10 71
um.kowalewo@wp.pl
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Henryk Skowroński – Główny Specjalista ds. gospodarczych w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, tel. (056) 684 10 24 w. 55
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010 r. , Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać bezpłatnie w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy
ul. Św. Mikołaja 5 ( pok. nr 7 ).
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i transport kamienia wapiennego o frakcji 0 – 31,5 mm
lub 0 – 63 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich (jakość kamienia: klasa – II, gatunek 1)
w ilości ok. 10.000 ton z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy
Kowalewo Pom.
Szacunkowy udział zakupionych frakcji wynosić będzie: frakcja od 0 do 31,5 mm – ok. 75%,
frakcja od 0 do 63 mm – ok. 25%.
Podana powyżej ilość kamienia wapiennego jest wielkością orientacyjną i może być zmieniona
w trakcie trwania umowy przez Zleceniodawcę bez skutków ujemnych z tego tytułu.
4.2. Warunki realizacji zamówienia:
Każdorazowe uruchomienie usługi poprzedzone będzie pisemnym zleceniem cząstkowym,
w którym zostanie określona ilość kamienia wapiennego, termin i miejsce jego wyładunku.
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Dostawy należy realizować zestawami transportowymi z możliwością wyładunku podczas wolnej
jazdy pojazdów. Ładowność zestawu transportowego: od 25 do 29 ton. Wykonawca zobowiązany
jest zabezpieczyć na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej 4 zestawy transportowe, ale nie
więcej niż 15 zestawów transportowych.
4.3.Szczegóły dostawy zawarte są w projekcie umowy.
4.4. Wspólny Słownik Zamówień: 14212300-3 Kamień pokruszony lub rozłupany
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do 20.12.2011 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ oraz przedłożą dokumenty na ich
potwierdzenie.
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają
w/w warunków oraz nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie
informacji zawartych w dokumentach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
7.3. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu reguluje pkt 5 SIWZ.
8. Informacja na temat wadium.
Informacja na temat wadium: 5.000 zł (słownie: pięć tys zł 00/100).
Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego BS
Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052
lub w jednej z poniżej podanych form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 Nr
42, poz. 275 z późn. zm.).
Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty.
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Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
1. Cena – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert.
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
sekretariat (pokój nr 2), do dnia 31.03.2011 r. do godz. 09:00
Koperta winna być oznaczona:
„Przetarg na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont
dróg gminnych”.
11) Termin związania ofertą: okres 30 dni.
12) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
15) Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego (pawilon sportowy) w Kowalewie
Pom., ul. Św. Mikołaja 5, sala nr 1 w dniu 31.03.2011 r. o godzinie 09:30.

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Grabowski

W.Ch.
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