
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
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Andrychów: Dostawa kruszyw kamiennych 

Numer ogłoszenia: 104332 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 

Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszyw kamiennych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest sukcesywny, w miarę występowania potrzeb, zakup kruszyw kamiennych typu:              

a/ Kliniec drogowy o frakcji 0-31 mm w ilości do 4000 ton, spełniający wymagania normatywne          

w odniesieniu do PN-EN 13043 lub PN-S-06102, b/ Tłuczeń drogowy drobny o frakcji 10-31mm  

w ilości do 3000 ton, spełniający wymagania normatywne w odniesieniu do PN-EN 13043 lub PN-

S-06102, c/ Tłuczeń drogowy gruby o frakcji 30-61 mm w ilości do 3500 ton, spełniający 

wymagania normatywne w odniesieniu do PN-EN 13043 lub PN-S-06102, d/ Mieszanka o frakcji 

0-63 mm w ilości do 1 000 ton, spełniająca wymagania normatywne w odniesieniu do PN-EN 

13043 lub PN-S-06102, e/ Wysiewka o frakcji 0-8 mm w ilości do 1 200 ton, f/ Wysiewka o frakcji 

0-14 mm w ilości do 500 ton. 2. Zamawiający przedmiot zamówienia odbierał będzie własnym 

transportem bezpośrednio z miejsca jego wydobycia lub załadunku, sukcesywnie wg bieżącego 

zapotrzebowania. 3. Odległość miejsca wydobycia lub załadunku nie może być większa niż 20 km 

od siedziby Zamawiającego, licząc najkrótszą trasę dojazdu drogami publicznymi dla samochodów 

o masie całkowitej 20 ton. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: Okres w miesiącach: 

12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

http://www.zgk.andrychow.pl/


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 Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie 

oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie 

oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie 

oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie 

oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie 

oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p. 

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: 

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; 

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; 

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 oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wykonawca 

może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze 

stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć 

pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być 

przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają            

z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Wykonawcy, zgodnie ze 

sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów. 

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 - 90 

 2 - Odległość od miejsca wydobycia lub załadunku - 10 



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 

Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy p.z.p przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,                      

w następujących okolicznościach: a/ gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana 

osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych 

w umowie, b/ w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, c/ jeżeli konieczność 

wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć                      

w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.zgk.andrychow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24, pokój nr 11. e-mail: 

kszymanski@zgk.andrychow.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów 

ul. Batorego 24, pokój nr 10 (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 

 

 

  Prezes Zarządu 

mgr Marek Drożdż 


