
                                                                                                                  Ogłoszenie o zamówieniu
                                                                                                                do zamieszczenia w siedzibie
                                                                                                                          zamawiającego  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

1.   Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny  , ul. Lubelska 16  22-170 Rejowiec Fabryczny
woj.lubelskie , tel. 082 5664 – 121 , fax 082 5663-103

2.   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
powyżej 14 000 euro ( procedura uproszczona) .

3.   Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych
     warunków zamówienia : www.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi .
4.  Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa gruzu ceglano – betonowego o frakcji 
0,05mm do 0,63mm dla potrzeb Gminy Rejowiec Fabryczny w ilości ok. 2000 ton. Dostawca 
dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochdami samowyładowczymi w miejsce 
wskazane przez zamawiającego, na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny, bezpośrednio na 
remontowaną drogę. Wielkość i miejsce dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający – 
telefonicznie, na dwa dni przed terminem dostawy. Dostarczony towar będzie odbierał 
zamawiający lub upoważniona przez niego osoba na podstawie druku wz i kwitu wagowego, 
potwierdzonego podpisami zamawiającego i dostawcy lub osób przez nich upoważnionych. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczonego 
towaru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia. 
Dostarczony gruz nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, materiałów zawierających azbest 
oraz odpadów niebezpiecznych.
5.   Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych .
6.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
7.   Termin wykonania zamówienia : do 31.12.2011 r.
8.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

8.1. Posiadają potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.
8.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zdolnej do wykonania zamówienia.
8.3. Spełniają warunki, o których mowa w Art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
8.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust.1 ustawy PZP.

9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków udziału.
    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
    „spełnia –nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
   (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

10.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
     udziału w niniejszym postępowaniu

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 
ust. 1 – Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik 
Nr 3 do niniejszej SIWZ.

http://www.ug.rejowiec.pl/


1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia  do określonej działalności lub
    czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
       działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
       składania ofert.
1.2. 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 ofert.
1.3. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
       Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat
      oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 ofert.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków posiadania przez Wykonawcę niezbędnych  
        narzędzi oraz dysponowania osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia:  
2.1. Wykaz podstawowej kadry technicznej przewidzianej do realizacji zamówienia.
       Należy potwierdzić dysponowanie co najminiej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, 
       posiadającą uprawnienia do obsługi sprzętu służącego do transportu gruzu.    
2.2.  Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował odpowiedznim potencjałem    
        technicznym tj. samochód o ładowności minimum 12 ton – 1 sztuka.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji
    ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
3.1. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
       ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości
       nie mniejszej niż 100 000 PLN.
       Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
       Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są
       ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości
       nie mniejszej niż 100 000 PLN.

11. Inne dokumenty które należy dołączyć do oferty :
     - wypełniony formularz ofertowy Załącznik Nr 1

12. Kryteria oceny ofert – cena 100%
13. Miejsce i termin składania ofert : Gmina Rejowiec Fabryczny
                                                            ul. Lubelska 16
                                                            22 – 170 Rejowiec Fabryczny
                                                            do dnia 18.03.2011 r pok. nr 3  do godz. 12:00
14. Termin związania ofertą : 30 dni od dnia składania ofert.
15. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
16. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
17. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
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