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l iIT.271.7.2017 

Baboszewo, dnia 3 lipca 2017 r. 

Zaproszenie do zfoienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci 

szacunkowej poniiej 30 000 euro na realizacj~ zadania pn. 

"Dostawa pospotki do remontu drog gminnych na terenie gminy Baboszewo". 

l. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel . (23) 66 11 091, tax (23) 66 11 071 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.bip.gminababoszewo.pl 

II . TRYB UDZIELENIA ZAM6wIENIA. 

Zam6wienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowien publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p6in. zm). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA. 

Wedtug wsp6tnego Stownika Zamowien (CPV) 

14210000-6 iwir, piasek, kamien kruszony, kruszywa 

60100000-9 Ustugi w zakresie transportu drogowego 

1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa pospalki do remontu drag gminnych na terenie gminy Baboszewo, 

pow. plonski, woj. mazowieckie. 

Zamowienie obejmuje dostaw~ posp6lki, w tym: pozyskanie, zaladunek, transport i rozladunek na odcinkach 

dr6g gminnych wskazanych przez Zamawiajqcego, w terminie i ilosciach zgodnych z ustalonym 

harmonogramem. Wykonawca w sporzqdzonym harmonogramie powinien uwzgl~dnic sukcesywnosc dostaw 

w ilosciach dziennych nie mniejszych jak 250 m3 i nie wi~kszych jak 400 m3
• Wykonawca zobowiqzany jest do 

dolqczenia do oferty wst~pnego harmonogramu dostaw posp61ki (zalqcznik nr 3), kt6ry po zaakceptowaniu 

przez Zamawiajqcego b~dzie stanowil zalqcznik do umowy realizacji zamowienia. Harmonogram dostaw musi 

przewidywac rozpocz~cie zadania najp6iniej w dniu 17 lipca 2017 r., a zakonczenie zadania najp6iniej 

w wyznaczonym term inie tj. 31lipca 2017 r. 

Zamawiajqcy na bieiqco b~dzie prowadzic prace w zakresie rozloienia zag~szczenia dosta rczonych 

materiatow. 

Szczeg6tv dostawy pospotki: 

1) !tose 1 393,500 m3 pospotki . 
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2) Dostarczona posp61ka musi spelniac wymagania materialu do podbudowy drag i zawierac frakcj~ iwirowo

kamienistq O,07mm - 31,Smm w ilo~cj nie mniej jak 30% i niewielkq ilosc (do 2%) frakcji ilastych 

umoiliwiaj'lcych zag~szczenie. Ci~iar nasypowy pospalki (w stanie mokrym) nie mniejszy jak 1,9 t/m3. 

3) Dostawa samochodami samowyladowczymi z tylnym wysypem na drogi w nast~puj'lcych miejscowosci: 

Galominek Nowy 208,250 ml 

Laehawiec 227,500 ml 

Srodborze 206,250 m1 

Brzeseie 120,000 m3 

Jarocin 31,500 m3 

Rybitwy 210,000 m3 

Jesionka 200,000 m1 

Wola Folwark 90,000 m3 

Baboszewo 100,000 m3 

RAZEM: 1393,500 m3 

4) Podane ilosci materialow do remontu drog S'l okreslone szaeunkowo i naleiy je przyjCjc do wyliezenia ceny 

jednostkowej oraz eeny oferty. Zamawiaj'lcy zastrzega moiliwose zwi~kszenia ilosei dostaw do 20% 

szacunkowej ilosci posp6lki. 

5) Zakup przez ZamawiajC!eego mniejszej ilosei materialow do remontu drag nle moie bye podstawC! 

jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy wobec Zamawiajqcego. 

6) Szczeg610wy opis zam6wienia zawarto w przedmiarze na dostaw~ posp61ki (zal'leznik nr 1). 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA. 

Przedmiot zam6wienia naleiy wykonac w terminie do 311ipca 2017 r . 

V. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniisza cena. 

2. Wykonawca okresli cen~ oferty, kt6ra stanowic b~dzje wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj~ przedmiotu 

zamowienia, podaj'lc j'l w zapisie liczbowym i stownie z doktadnosciCj do grosza (do dw6ch miejsc po 

przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczaftowe obejmuje wszystkie koszty zwiCjzane z realizacjCj przedmiotu zamawienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w zwlCjzanych 

z realizacjC! przedmiotu umowy, a takie oddziatywania innych czynnikow majC!eych lub m08'1cyeh miee wp!yw 

na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstawq do 

iCjdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego. 
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VI. WARUNKI UDZIALU W POST~POWANIU. 

1. 0 udzielenia zam6wienia mogq ubiegac si~ Wykonawcy, kt6rzy spefniajij warunki dotyczqce: 

1) posiadania wiedzy i doswiadczenia. 

Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 

Wykonawca zobowiqzany jest wykazac, ie W okresie ostatnich t rzech lat przed uptywem terminu 

skladania otert, a jeieli okres dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, wykonal W spos6b naleiyty co 

najmniej jednq dostawE: pospotki do remontu drag w ilosci nie mniejszej 1 300 m1 (Iub 2 470,00 ton). 

2) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym. 

Ogis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 

Wykonawca zobowiqzany jest wykazac, ie dysponuje samochodami samowyladowczymi z tylnym 

wysypem przystosowanymi do jazdy w trudnych warunkach terenowych w Hosci: 

- 4 samochod6w 0 fadownosci min 10 m3 kaidy, 

2. W toku dokonywania oceny zfozonych ofert Zamawiajqcy moze zqdat od Wykonawc6w wyjasnien 

dotyczqcych t reki zfoionych ofert. 

3. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie rachunkowe (z uwzglE::dnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

4. Zamawiajqcy udz ieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do ztozenia oferty i zostala oceniona jako najkorzystniejsza. 

S. InformacjE:: 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej www.bip.gminababoszewo.pl 

oraz na tablicy ogtoszen U rz~du Gminy Baboszewo. 

VII. WYKAZ DSWIADCZEN LUB DDKUMENT6w, JAKIE MAJI\ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU 

PDTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNK6w UDZIALU W POST~PDWOWANIU. 

Wykonawca zobowiqzany jest dolqczyc do oferty nast~pujqce dokumenty: 

1) wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub dqgfych rowniei wykonywanych 

gt6wnych dostaw materiat6w do remontu dr6g, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu 

skladania ofert, a jezeli okres dziata lnosci jest krotszy w tym okresie wraz z podaniem dat wykonania i 

podmiot6w na rzecz kt6rych dostawy zostafy wykonane oraz zalaczeniem dowodow, ezy zostaty 

wykonane lub Sq wykonywane naleiycie (zafqeznik nr 4). 

2) wykaz pojazd6w dost~pnych Wykonawcy wraz z informacjq 0 podstawie dysponowan ia (zalqcznik 

nr 5), ktory potwierdza dysponowanie samochodami samowytadowezymi w ilosciach i tadownosci 

okreslonej w zaproszenie do zloienia oferty. 

VIII . TERMIN ZWI~ZANIA OFERT~. 

1) Termin zwiqzania z ofertq wyznacza sic;: na 30 dnl liczonych od dn ia skfadania ofert. 

2) Pierwszym dniem okresu zwiCjzania ofertq jest dzien, po ktorym uptywa termin skladania ofert. 
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IX. SPOS6B PRZVGOTOWANIA I ZlOZENIA OFERTV. 

1. Oferta wraz z zalClcznikami powinna bye spo(zqdzona w jf;zyku polskim oraz podpisana przez osob~/y 

uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieCIE:ciq Wykonawcy, 

2. Wykaz dokument6w jakie maj<t dostarczyc Wykonawcy: 

• Formularz ofertowy - zalqcznik nr 2, 

• Harmonogram dostaw pospotki - zatClcznik nr 3, 

• Wykaz wykonanych dostaw - zat<icznik nr 4, 

• Potencja! techniczny - wykaz pojazd6w - zal<tcznik nr 5, 

• Wzer umowy zaakceptowany przez WykonawcE: - zalqcznik nr 6. 

3. Ofert~ nalezy ztaiyc do 10 lipca 2017 roku do gadz. 11 •• : 

• za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na ad res: UrzCjd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 

-130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Ogolnej Urz~du Gminy Baboszewo, 

w zamknj~tej kopercie z napisem: Oferta w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 

o wartosci szacunkowej poniiej 30000 euro na realizacj~ zadania pn. "Dostawa pospofki do remontu drag 

gminnych na terenie gminy Baboszewo". 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym term inie nie zostan~ rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zloienia oferty 

decyduje data wpfywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po up/ywie terminu skladania 

ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie podlega/a ocenie. Wykonawca maze ztozyc 

tylko jedn~ ofert~. 

5. Otwarcie ztoionych ofert nast~pi w siedzibie Zamawiaj~cego w dniu 10 Iipca 2017 roku 0 godz. 11 15. 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania si~ z Wykonawcami: 

• Robert Krysiak - e-mail: rkrysiak@gminababoszewo.pl 

• Radostaw Paczkowski - e-mail: infrastruktura@gminababoszewo.pl . 

Zamawiaj<l!cy zastrzega sobie prawo do zamkni~cia post~powania 0 udzielenie zamowienie bez 

rozstrzygni~cia i podania przyczyny, jak r6wniei dalszych negocjacji z Wykonawc'l, ktory ztozy 

najkorzystniejsz'l ofertt: lub uniewainienie postt:powania, bez prawa roszczen Wykonawcow do zwrotu 

koszt6w uczestnictwa w post~powaniu (przygotowania oferty). 

Zaproszenie do ztozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na stronie 

internetowej: www.bip.gminababoszewo,pl i tablicy og/oszer'! Urz.;:du Gminy Baboszewo w dniu 3/ipca 2017 r. 

~9~~ 
nl,fJSife~'I;i(:V";;~howska 

Sck~t.arl. Gmlny 
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