
GMINA BABOSZEWO 
1I~1·130 Ilaboszcwo, ul. Warszawska 9A 

Regan 130378054. Baboszewo, dnia 28 sierpnia 2018 r. 
NIP 567179044.0 

OGtDSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1, Zamawiajqcy - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawc6w do zlozenia oferty na dostaw~ posp61ki do 
remontu dr6g gminnych na terenie gminy Baboszewo, pow, plonski, woj. mazowieckie. 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO, 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 5671790440, REGON 130378054 

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

e-mail: zp@gminababoszewo.pl;urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: 

Przedmiotem zamowienia jest dostawa pospolki do remontu drag gminnych na terenie gminy Baboszewo, 

pow. plonski, woj. mazowieckie. 

Zamowienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamowien publicznych- wartosc zamowienia nie przekracza wyraioneJ w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 

euro (Dz. U. z 2017r., paz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawq Pzp, w trybie zapytania ofertowego 

z zamieszczeniem na stronie internetowej Zamawiajqcego i wyslaniem zaproszenia do zloienia oferty co 

najmniej do dwoch Wykonawcow. 

Z uwagi na wartosc zamowienia nie przekraczajqcq wyraionej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 euro 

post~powanie jest prowadzone bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 

publicznych. 

2.LOPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

1) Przedmiotem zamowienia jest dostawa pospolki do remontu drog gminnych na terenie gminy Baboszewo, 
pow. plonski, woj. mazowieckie. 
Zamowienie obejmuje dostaw~ pospolki, w tym: pozyskanie, zaladunek, transport i rozladunek na odcinkach 
drog 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 piasku i pospolki (zalqcznik nr 3), ktory po 
zaakceptowaniu przez Zamawiajqcego b~dzie stanowit zalqcznik do umowy realizacji zamowienia. 
Harmonogram dostaw musi przewidywac rozpocz~cie zadania najpoiniej w dniu 10 wrzesnia 2018 r., 
a zakonczenie zadania najpozniej w wyznaczonym terminie tj. 15 paidziernik 2018 r. 
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Zamawiajqcy na bieiqco b~dzie prowadziC prace w zakresie roz/oienia zag~szczenia dostarczonych 
materia/ow, 
Szczego/y dostawy pospo/ki: 

1I0se: 

• 100 m3 piasek, 
• 1 536 m3 posp6lki. 

2) Dostarczona pospo/ka musi spe/niae wymagania materia/u do podbudowy drag i zawierae frakcj~ iwirowo
kamienistq 0,07mm - 31,5mm w ilosci nie mniej jak 30% i niewielkq ilose (do 2%) frakcji ilastych 
umoiliwiajqcych zag~szczenie, Ci~iar nasypowy pospo/ki (w stanie mokrym) nie mniejszy jak 1,9 t/m 3

, 

Dostarczony piasek musi spe/niae wymogi materia/u stosowanego do wykonywania warstwy odsqczajqcej, 
3)Dostawa piasku samochodami samowy/adowczymi z tylnym wysypem na drogi w nast~pujqcych 

miejscowosci: 
Boiewo 
RAZEM: 

100 m3 

100 m3 

4)Dostawa pospo/ki samochodami samowy/adowczymi z tylnym wysypem na drogi w nast~pujqcych 

miejscowosci: 
Boiewo 
Galominek 
Jesionka 
Lachowiec 
Polesie 
Wola D/uiniewska 
Srodborze 
RAZEM: 

150 m3 

421 m3 

219 m3 

229 m3 

71 m3 

214 m3 

206 m3 

1536 m3 

5)Zakup przez Zamawiajqcego mniejszej ilosci materia/6w do remontu dr6g nie maze bye podstawq 
jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy wobec Zamawiajqcego, 
6)Szczeg%wy opis zamowienia zawarto w przedmiarze na dostaw~ pospo/ki (za/qcznik nr 6), 

2.2. NOMENKLATURA wg, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOIEN - CPV: 

14210000-6 
60100000-9 

Zwir, piasek, kamien kruszony, kruszywa 
Us/ugi w zakresie transportu drogowego 

3. TERM IN WYKONANIA ZAMOWIENIA. 

Przedmiot zamowienia naleiy wykonae w terminie do 15 pazdziernik 2018 r. 

4.WARUNKI UDZIAW W POST~POWANIU : 

4,1.0 udzielenia zamowienia mogq ubiegae si~ Wykonawcy, ktorzy spe/niajq warunki dotyczqce: 
1) posiadania wiedzy i doswiadczenia, 

Opis sposobu dokonania oceny spe/niania tego warunku: 
Wykonawca zobowiqzany jest wykazae, ie w okresie ostatnich trzech lat przed up/ywem terminu 
sk/adania ofert, a jeieli okres dzia/alnosci jest krotszy w tym okresie, wykona/ w sposob naleiyty co 
najmniej jednq dostaw~ pospo/ki do remontu drag w ilosci nie mniejszej 1 300 m3 (Iub 2 340,00 ton), 

2) dysponowania odpowiednim potencja/em technicznym, 
Opis sposobu dokonania oceny spe/niania tego warunku: 
Wykonawca zobowiqzany jest wykazae, ie dysponuje samochodami samowy/adowczymi z tylnym 
wysypem przystosowanymi do jazdy w trudnych warunkach terenowych w ilosci: 
- 4 samochodow 0 /adownosci min 10 m3 kaidy, 

4,2,W toku dokonywania oceny z/ozonych ofert Zamawiajqcy moie iqdae od Wykonawcow wyjasnien 
dotyczqcych tresci z/ozonych oferl. 
4,3,Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omy/ki pisarskie i rachunkowe (z uwzgl~dnieniem 
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konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 
4.4. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
okreslonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jako najkorzystniejsza. 
4.5.lnformacj€l 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej www.bip.gminababoszewo.pl 
oraz na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo. 

5. WYI(AZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJI\ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKOW UDZIAW W POST~POWOWANIU. 

5.1.Wykonawca zobowiqzany jest dolqczye do oferty nast€lpujqce dokumenty: 
1) wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych rowniez wykonywanych 

glownych dostaw materialow do remontu drog, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu 
skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy w tym okresie wraz z podaniem dat wykonania 
i podmiotow na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zalgczeniem dowodow, czy zostaly 
wykonane lub Sq wykonywane nalezycie (zalqcznik nr 4). 

2) wykaz pojazdow dost€lpnych Wykonawcy wraz z informacjq 0 podstawie dysponowania (zalqcznik 
nr 5), ktory potwierdza dysponowanie samochodami samowyladowczymi w ilosciach i ladownosci 
okreslonej w zaproszenie do zlozenia oferty. 

3) pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 
4) wypelniona kalkulacja cenowa , 
5) harmonogram realizacji dostaw 

5.2. Oferta wraz z zalqcznikami powinna bye sporzqdzona w j€lzyku polskim oraz podpisana przez osob€l/y 
uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz~ciq Wykonawcy. 

5.3.wykonawca moze zlozye tylko jednq ofert~. 

6. KRYTERIUM OCENY OFERT : 

Cena przedmiotu zamowienia - 100% 

6.1.0pis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spelnienie danego kryterium oceny 

oferty: 

Cena przedmiotu zamowienia- obejmuje cen€l wykonania dostawy. Oferta z najnizszq cenq otrzyma 

maksymalnq ilose punktow = 100 pkt, oferty nast€lpne b€ldq oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do 

oferty najtanszej wg wzoru: 

C = [C mi,i C b,d] x 100 

gdzie: 

C-liczba punktow za cen€l ofertowq 

C mio - najnizsza cena ofertowa sposrod ofert badanych 

C b,d - cena oferty badanej 

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilos.: punktow zostanie ostatecznie ustalona z dokladnosciq do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrqglen matematycznych. 
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7. TERMIN SI(tADANIA OFERT: 

7.1.0ferty naleiy skladae do dnia 03 wrzesnia 2018 r. do godziny 11:00 

8. MIEJSCE I SPOSOB SI(tADANIA OFERT: 

8. 1. Oferty moina skladae: 

a) przesylkij pocztOWij, kurierskij lub osobiscie W nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie naleiy skladae w Urzfldzie Gminie Baboszewo -I<ANCELARIA OGOLNA, 09-130 Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A 

I<opertfl naleiy opisae nastflpujijCO: 

"O/erta na dostawr: pospafki do remontu drag gminnych na terenie gminy Baboszewo. 
Nie otwierac przed dniem 03 wrzesnia 2018 r. godz. 11:05". 

Na kopercie opr6cz opisu jak wyiej naleiy umiescic nazw~ i adres Wykonawcy. 

b) pocztij elektronicznij. 

Oferty w formie elektronicznej naleiy wysylae na adres: zp@gminababoszewo.pl. W tresci tytulu 

wiadomosci 

e-mail naleiy wpisae: "O/erta na dostawr: paspalki do remontu drag gminnych na terenie gminy 
Baboszewo. 
Nie otwierac przed dniem 03 wrzesnia 2018 r. godz. 11:05". 

8.2. Oferty zloione po wyznaczonym terminie nie zostanij rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zloienia oferty 
decyduje data wplywu oferty do Urzfldu Gminy Baboszewo. 
Oferty zloione po godz. 11:00 bez wzglfldu na formfl zloienia zostanij zwrocone z odpowiedniij adnotacjij 
i nie bfldij podlegaly ocenie. 

9. TERMIN REALlZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

Przedmiot zamowienia naleiy zrealizowae w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

10. INFORMACJA NA TEMAT POWIi\ZAN KAPITAlOWYCH: 

10.1.W celu unikniflcia konfliktu interesow zamowienie nie moie bye udzielone podmiotom powiijzanym 

osobowo lub kapitalowo z Zamawiajqcym. 

10.2.Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie sifl wzajemne powiqzania mifldzy Zamawiajqcym 

lub osobami upowainionymi do zaciqgania zobowiijzan w imieniu Zamawiajqcego lub osobami 

wykonujijcymi w imieniu Zamawiajijcego czynnosci zwiijzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcq, polegajqce w szczegolnosci na: 

1) uczestniczeniu w spo/ce jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji, 

3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzijdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika, 
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4) pozostawaniu w zwiqzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Powyzsze oswiadczenie wykonawca sldada w ofercie. 

11. OFERTY CZ~SCIOWE. 

11.1. Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwosci skladania ofert cz~sciowych. 

12. TERMIN ZWII\ZANIA OFERTI\. 

12.1.Termin zwiqzania z ofertq wyznacza si~ na 30 dni liczonych od dnia skladania ofert. 

12.2. Pierwszym dniem okresu zwiqzania ofertq jest dzien, po ktorym uplywa termin skladania ofert. 

13. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI~ Z WYKONAWCAMI: 

13.1. W sprawie przedmiotu zamowienia: 

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

- Pan Marcin Tomczewski - e-mail: infrastruktura@gminababoszewo.pl 

13.2. w sprawie procedury zamowienia publicznego: 

- Pan Zbigniew Sulinski, tel. 23 6611091. W. 41; e-mail: zp@gminababoszewo.pl 

13.3. W przypadku wystqpienia pytan do zapytania ofertowego mozna je kierowae mailem na ad res: 

zp@gminababoszewo.pl i urzad@gminababoszewo.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogloszenia: Zbigniew Sulinski tel. 23 6611091 w. 41, email. 

zp@gminababoszewo.pl. faks 23 6611071. 

13.4.Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminu skladania ofert przewidzianym 

w zapytaniu ofertowym. Zamawiajqcy przedluza termin skladania ofert 0 czas niezb~dny do wprowadzenia 

zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

13.5. Trese pytan dotyczqcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajqcego publikowana b~dzie 

w bazie konkurencyjnosci. 

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

14.1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 

rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj~, ze: 

l)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baboszewo 

2)inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiajqcego/ jest Pan Andrzej Rybus - Tottoczko, 

dzialajqcy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gminq Baboszewo. 

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b~dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym z 

post~powaniem 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych 

kwalifikowalnosci- zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 
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4)odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b~dq osoby lub podmioty, kterym udost~pniona zostanie 

dokumentacja post~powania w oparciu oBi 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001r a dost~pie do 

informacji publicznej (Oz, U, z 2016 1. paz, 1764) 

5)dane osobowe Wykonawcy b~dq przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakOllczenia post~powania 

a udzielenie zamewienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

catv czas trwania umowy; 

6)obowiqzek podania przez Wykonawc~ danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz'!cych jest 

wymogiem zwiqzanym z udziatem w post~powaniu a udzielenie zamewienia publicznego a wartosci 

ponizej 30 000 euro bez kterego nie mozna udzielic zamewienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej 

oferty,; 

7)w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b~dq podejmowane w sposeb 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

8)Wykonawca posiada: 

a)na podstawie art. 15 ROOO prawo dost~pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych; 
b)na podstawie art. 16 ROOO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
c)na podstawie art. 18 ROOO prawo zqdania ad administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzezeniem przypadkew, a kterych mowa wart. 18 ust. 2 ROOO; 
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz~du Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
e)przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy ROOO; 

9) Nie przystuguje Wykonawcy: 

a)w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ROOO prawo do usuni~cia danych osobowych; 
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, a kterym mowa wart, 20 ROOO; 
c)na podstawie art. 21 ROOO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 
podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROOO, 

16. WARUNKI ZAPtATY: 

Rozliczenie finansowe z Wykonawcq nastqpi na podstawie protokotu odbioru dostaw, 

w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiajqcego poprawnie sporzqdzonej faktury, 

17. Zamawiajijcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post~powania bez podania przyczyn. 

W zalijczeniu: 

1. Formularz oferty - zatqcznik nr 1, 
2, Wzer harmonogramu dostaw pospetki - zatqcznik nr 2, 
3, Wzer wykazu wykonanych dostaw - zatqcznik nr 3, 
4, Wzer wykazu pojazdow - zatqcznik nr 4, 
5, Wzor umowy - zatqcznik nr 5, 
6, Przedmiar 

rt1frt,VOJTA 
I1Igl~~Id1~GVSka 
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Dostawa pospatki do remontu drag gminnych na terenie gminy Baboszewo zatqcznik nr 1- Formularz oferty 

miejscowosc j data 
piecz~c Wykonowcy 

OFERTA 

DANE WYKONAWCY 

Nazwa firmy albo im i~ i nazwisko: 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres: 

Telefon: .............................................................................................................................................................................. . 

Fax: ..................................................................................................................................................................................... . 

Adres e-mail: .................................................................................................................................................................... . 

W zwiqzku z ogloszeniem 0 zamawieniu publicznym numer OAiZP.271.2.23.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

o wartosci szacunkowej ponizej 30000 euro na realizacj~ zadania pn. "Dostawa posp6tki do remontu drog 

gminnych na terenie gminy Baboszewo" oswiadczam/my, ze: 

1. Uzyskatem/lismy informacj~ niezb~dne do przygotowania oferty i wlasciwego wykonania zam6wienia. 

2. Posiadam/my niezb~dnq wiedz~, doswiadczenie oraz potencjal techniczny do realizacji przedmiotu 

zam6wienia. 

3. Gwarantuj~/emy wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z zaproszeniem do zlozenia oferty wraz 

z zatqcznikami do niego oraz nalezytq starannosciq i obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami i normami. 

4. Cena mojej/naszej oferty realizacji calosci niniejszego zamowienia wynosi: 

...................................................... zt brutto 

wtym: 

l)Cena jednostkowa za dostaw~ 1 m3 piasku 

Cena jednostkowa netto: .................................................................................................................... zt, 

Podatek VAT .... %: ................................................................................................................................ zt, 
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Dostawa pospo/ki do remontu drog gminnych na terenie gminy Baboszewo Za/qcznik nr 1- Formularz olerty 

Cena jednostkowa brutto: ................................................................................................................... zl, 

1) Wartost dostawy 100 m3 piasku: 

................................................................................................................................................. zl brutto 
(cena jednostkowa brutto x 100 m3

) 

slownie: ................................................................................................................................. zl brutto, 

w tym podatek VAT ..... % ............................................................................................................ zl, 

netto: .................................................................................................................................... zl, 

2)Cena jednostkowa za dostaw~ 1 m3 pospOlki: 

Cena jednostkowa netto: .................................................................................................................... zl, 

Podatek VAT .... %: ................................................................................................................................ zl, 

Cena jednostkowa brutto: ................................................................................................................... zl, 

2) Wartost dostawy 1536 m3 pospo/ki : 

................................................................................................................................................. zl brutto 
(cena jednostkowa brutto xl 536 m3

) 

slownie: ................................................................................................................................. zl brutto, 

w tym podatek VAT ..... % ............................................................................................................ zl, 

netto: .................................................................................................................................... zl, 

5. Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamowienia. 

6.Zobowiqzuj~/emy sif) do zrealizowania dostawy pospOlki do remontu drog gminnych w terminie do dnia 

15 paidziernika 2018 r. 

7.0swiadczamy, ie jestesmy zwi'lzani niniejsza ofert'l przez okres 30 dni od daly sldadania ofert. 

80swiadczamy, ie nasza firma spelnia wszystkie warunki okreslone w zapylaniu oferlowym 

w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego oraz zloiylismy wszystkie wymagane dokumenty 

potwierdzajqce spelnienie tych warunkow. 

9.Akceptuj~/emy sposob i termin platnosci za wykonanie przedmiotu zamowienia. Podstaw~ wystawienia 

faktury stanowic b~dzie protoko/ odbioru koncowego wykonania przedmiotu zamowienia podpisany przez 

Zamawiaj'lcego i Wykonawc~ dostawy. Platnosc za wykonan'l dostaw~ nast'lpi w terminie 14 dni po 

wystawieniu i dostarczeniu przez Wykonawc~ faktury/rachunku na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
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Dostawa pospatki do remontu drag gminnych na terenie gminy Baboszewo zat.cznik nr 1- Formularz olerty 

10. Akceptuj~/emy wz6r umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiqzujemy si~ do zawarcia 

umowy na warunkach w nim okreslonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajqcego. 

1l.Oswiadczam, ze nie mam zadnych powiqzan kapitatowych ani osobowych z Zamawiajqcym. 

12.Jestem zarejestrowany w CEIDG pod nr ...................... ./ I<RS pod nr ........................ . 

13.0swiadczam, ze wyb6r ztozonej przeze mnie oferty b~dzie/nie b~dzie* prowadzic u Zamawiajqcego do 

powstania obowiijzku podatkowego** w zakresie obejmujqcym nast~pujijce dostawy i/lub ustugi 

Wartosc (w kwocie netto) ww. ustug i/lub dostaw wynosi: ................................................... zl 

14.Klauzula w zakresie danych osobowych: 

l)Oswiadczam, ze wypetnilem obowiqzki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 ROD01) 

wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu 

ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym post~powaniu. 

15.0sobij uprawnionq do kontaktu z Zamawiajqcym jest: 

tel .......................................... , faks ........................................ e-mail: ........................................... . 

16.lntegralnij cz~sc oferty stanowiq nast~pujijce dokumenty: 

1) .......................... . 

2) .......................... . 

3) .......................... . 

Podpis osoby/os6b upowainionych 
do reprezentowania Wykanawcy 
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Dostawa piasku i pospolki do remontu dr6g gminnych na terenie gminy Baboszewo 

piecz~c Wykonawcy 

HARMONOGRAM DOSTAW PIASKU 

Zalqcznik nr 2 

miejscowosc i data 

Podpis osoby/os6b upowainionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Dostawa piasku i pospa!ki do remontu drag gminnych na terenie gminy Baboszewo 

piecz~c Wykonawcy 

HARMONOGRAM DOSTAW POSPOtKI 

Bozewo 

Galominek 

Jesionka 

Lach6wiec 

Polesie 

Wola D!uzniewska 

Za!qcznik nr 2 

miejscowosc i data 

Podpis osoby/os6b upowainionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Dostawa pospelki do remontu dreg gminnych na terenie gminy Baboszewo Zalqcznik nr 3 

miejscowosc i data 
piecz,?c Wykonawcy 

WYKAZ WYI<ONANYCH DOSTAW 

Wykaz wykonanych glownych dostaw pospolki do remontu drog. 
(w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia 
dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie) 

Do oferty zalqczono dowody potwierdzajqce, ie dostawa pospalki do remontu drag zostala wykonana 

naleiyeie. 

IIose zalqezonyeh poswiadezen ............ . 

Podpis osoby/os6b upowainionyeh 
do reprezentowania Wykonawey 





Dostawa posp61ki do remontu dr6g gminnych na terenie gminy Baboszewo Zal~cznik nr 4 

miejscowosc i data 
piecz~c Wykonawcy 

POTENCJAt TECHNICZNY - WYKAZ POJAZOOW 

Wyposaienie proponowane i dost~pne do realizacji Umowy. 

, ........ ....... ",:~ , . .: 
.~.\:~ 

..•. ,;, .~~i 0} E_l~J }l£:ii~···· '0; .. ·j i.; •••••• . ">:~\?'Y 
;lp.' ;;yX'Jfj:'· 

"'':~);'1!;~Y'' ~.~ ..... '.p l~;.J~ \ .... ';?i'/; ii, :$}~£ iJ ...••..•.• ;.;> .. \.!!! :.;. ;'J" ?i,i( .~L ';.\ ..... "";.'." ';;\i" 

1. Samoch6d samowyladowczy 
z tylnym wysypem ............................. 

................................. " ........................ " .. 

2. Samoch6d samowyladowczy 
z tylnym wysypem ............................... 

............................................................... 
3. Samoch6d samowyladowczy 

z tylnym wysypem ............................... 

...................................................... , .. " ... , 
4. Samoch6d samowyladowczy 

z tylnym wysypem ............................... 

................................. " ............................ 

* wyszczeg61ni6 samochody samowyladowcze z tylnym wysypem, przyslosowane do jazdy w trudnych warunkach terenowych, 
o ladownosci min. 10 m3

. 

Podpis osoby/os6b upowaznionych 
do reprezentowania Wykonawcy 





Dostawa pospalki do remontu drag gminnych na terenie Gminy Baboszewo Zalqcznik nr 6 

UMOWA Nr ... /2018 

zawarta w dniu 2018 r, w Baboszewie, pomi~dzy: Gmin'l Baboszewo z siedzibq 

w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A, NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 reprezentowanq przez 

Wojta Gminy Baboszewo - Pana Tomasza Sobeekiego 

przy kontrasygnaeie Skarbnika Gminy - Pani Renaty Jankowskiej 

- zwanq w dalszej ez~sci umowy ZAMAWfAJp,CYM, 

a "',.,""""''',."'''''',,.,,'''''''''','','''''''',.,''''''''''''''""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',"',"",'"''''''".,''''''''''''''''''' 

- zwanq w dalszej cz~sci umowy WYKONAWCp" 

reprezentowanq przez ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,"""""""""""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Wykonawca zostal wyloniony w wyniku post~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosei 

szacunkowej poniiej 30000 euro znak OAiZP,271,23,2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r, na realizaej~ zadania pn, 

"Dostawa pospalki do remontu drag gminnyeh na terenie gminy Baboszewo", 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie na dostaw~ piasku do remontu 

drag na terenie gminy Baboszewo, pow. plonski, woj, mazowieckie, 

1) Przedmiotem umowy jest dostawa piasku w szacunkowej ilosei 100,000 m' w tym jego pozyskanie, 

zaladunek, transport i rozladunek na odcinkach drog gminnych wskazanych przez Zamawiajqcego 

w terminie i ilosciach zgodnych z ustalonym harmonogramem, 

2) Dostawa samochodami samowyladowczymi z tylnym wysypem na drog~ w miejscowosci Boiewo -
, 

100,000 m , 

3) Dostarczony piasek musi spelniae wymogi piasku stosowanego do wykonywania odsqczajqcych, 

2, Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamawienie na dostaw~ pospalki do remontu 

drog na terenie gminy Baboszewo, pow, plonski, woj, mazowieckie, 

1) Przedmiotem umowy jest dostawa pospolki w szacunkowej ilosci 1 536,000 m' w tym jej pozyskanie, 

zaladunek, transport i rozladunek na odcinkach drog gminnych wskazanych przez Zamawiajqcego 

w terminie i ilosciach zgodnych z ustalonym harmonogramem, 

2) Dostawa samochodami samowyladowczymi z tylnym wysypem na drogi w nast~pujqcych 

miejscowosciach: Boiewo - 150,000 m', Galominek - 421,000 m', Jesionka - 219,000 m', Lachowiec-

229,000 m', Polesie -71,000 m', Wola Dluiniewska - 206,000 m', Srodborze - 240,000 m', 

3) Dostarczona pospolka musi spelniae wymagania materialu do podbudowy drog i zawierae frakcj~ 

0,07mm - 31,5mm iwirowo-kamienistq w ilosci nie mniej jak 30% i niewielkq ilose (do 2%) frakcji 
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Dostawa pospatki do remontu drag gminnych na terenie Gminy Baboszewo Zat~cznik nr 6 

ilastych umoiliwiaj'lcych zag~szczenie. Ci~iar nasypowy pospotki (w stanie mokrym) nie mniejszy jak 

1,9 t/m 3
• 

§2 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaj'l zgodnie z ofert'l Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci 

brutto (slownie: ........................................................ 1 

wtym: 

l)wartosc dostaw 100,00 m3 piasku po cenach jednostkowych brutto zgodnie ze zloiona ofert'l Wykonawcy 

i zalqcznikami do oferty .................................................................................................................................................... zl, 

(slownie: ........................................................................................................................................................................... ) 

w tym podatek VAT ............................ zl (slownie: ........................................................................................................ ) 

wartosc netto wynosi .............................. zl (slownie: ....................................................................................................... ) 

2)wartosc dostaw 1536,00 m3 pospolki po cenach jednostkowych brutto zgodnie ze zloiona ofertq Wykonawcy 

i zalqcznikami do oferty ............................................................................................................................. zl, 

(slownie: ........................................................................................................................................................................... ) 

w tym podatek VAT ............................ zl (slownie: ........................................................................................................ ) 

wartosc netto wynosi .............................. zl (slownie: ....................................................................................................... ) 

2. Ostateczne wynagrodzenie, jakie Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy za wykonanie zamowienia b~dzie 

ustalone jako iloczyn cen jednostkowych netto i ilosci faktycznie dostarczonego piasku i pospolki, powi~kszone 

o obowiqzujqc'l stawk~ podatku VAT. 

3. Ryczaltowa cena jednostkowa okreslona w ust.2 zawiera wszelkie koszty zwi'lzane z realizacj'l zamowienia, 

w tym koszt pia sku, pospolki, zaladunek, transport samochodami samowyladowczymi z tylnym wysypem 

i rozsypanie z samochodu w ruchu. 

4. Cena jednostkowa netto za wykonanie zamowienia nie moie ulec zmianie w okresie trwania umowy. 

§3 

Warunki platnosci 

1. Platnosc b~dzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawc~ rachunek bankowy, w terminie 

czternastu dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokolem 

potwierdzajqcym wykonanie dostaw. 

2. Zamawiajqcy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamowienia. 

3. Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwosci rozliczenia dostaw fakturami cz~sciowymi. 

4. Podstaw~ wystawiania faktury stanowi protokol odbioru dostaw podpisany przez Zamawiajqcego 

i Wykonawc~. 
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5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajqcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci z tytulu 

wynagrodzenia okreslonego w § 2 umowy. 

6. Wykonawca wystawi faktur~ w nast~pujqcy sposob: 

1) Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440, 

2) Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 

§4 

Terminy 

1. Termin realizacji zamowienia do dnia 15 paidziernik 2018 r. 

2. Za termin wykonania zamowienia uwaza si~ dat~ podpisania protokolu odbioru ilosciowo jakosciowego. 

Za realizacj~ zamowienia odpowiedzialni Sq : 

§5 

Osoby funkcyjne 

1. Ze stro ny Wykonawcy - ................................................................................................................................................... . 

2. Ze strony Zamawiaj'lcego - ............................................ , ................................................................................................ . 

§6 

Odbi6r dostaw 

l.Wykonawca w celu rozliczenia dostaw przedklada nast~pujqce dokumenty: 

1) zestawienie zbiorcze ilosci piasku i pospolki dostarczonych na drogi ze wskazaniem miejscowosci i ilosci 

w poszczegolnych dniach dostawy, 

2) dokumenty potwierdzajqce odbior dostaw. Rozladunek piasku i pospolki nie maze odbyc si~ bez 

dokonania odbioru. Kazdorazowy odbior dostawy dokonany przez Zamawiajqcego potwierdzony b~dzie 

dokumentem odbioru np. "Wz" podpisanym przez przedstawiciela Zamawiaj'lcego i Wykonawc~ 

potwierdzajqcym wielkosc partii zamowienia. 

3) dokumenty potwierdzajqce zgodnosci dostarczonych materialow z wymaganiami okreslonymi w §1 

Umowy. Dokumenty takie jak swiadectwo jakosci lub deklaracj~ zgodnosci nalezy przedstawic 

w odniesieniu do dostarczanych partii piasku i pospolki w kazdym dniu dostawy. 

2. W celu sprawdzenia jakosci dostarczonych pia sku i pospolki i jej zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w §1 

Umowy, Zamawiaj'lcy maze zlecic zbadanie probki z danej partii dostawy w akredytowanym laboratorium. 

Jezeli wynik badania, 0 ktorym mowa wyzej potwierdzi niezgodnosc dostarczonych materialow z wymaganiami 

Zamawiaj'lcego, koszty obciqzajq Wykonawc~ i wowczas Zamawiajqcy ma prawo zqdac ad Wykonawcy 

wymiany wadliwego materialu na spelniaj'lce wymogi Zamawiajqcego. Wykonawca zobowiqzuje si~ do 

bezwarunkowego spelnienia tego zqdania, na swoj koszt. Wymiana nastqpi w terminie 10 dni roboczych ad 
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zg/oszenia takiego iqdania Zamawiajqcego. Niezaleinie od iqdania wymiany materia/ow Zamawiajqcy ma 

prawo iqdac kary umownej okreslonej w § 9. 

3. Na podstawie dokumentow wymienionych w us!. 1Strony sporzqdzq protokol koncowego odbioru dostaw 

w terminie 3 dni od zloienia wymaganych dokumentow, podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. 

§7 

Obowiqzki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiqzuje si~ do realizacji dostaw zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajqcym harmonogramem 

dostaw pia sku i pospo/ki na poszczegolne odcinki drog - wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik Nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiqzuje si~ dostarczyc materia/y do remontu drog odpowiadajqCij wymaganiom 

okreslonym w §1 Umowy. Na kaide iqdanie Zamawiajqcego Wykonawca jest zobowiqzany przedstawic 

swiadectwo jakosci lub deklaracj~ zgodnosci potwierdzajqCij jakosc pia sku i pospo/ki. 

3. Informowanie niezw/ocznie w formie pisemnej Zamawiajqcego 0 problemach technicznych lub 

okolicznosciach, ktore mogq wp/ynqc na termin zakonczenia dostaw. 

4. Wykonawca ma obowiqzek dokladnego i sumiennego rozliczenia si~ przed Zamawiajqcym z ilosci 

dostarczonego piasku i pospolki w m3
, na podstawie drukow W-Z (karty drogowej), a na iqdanie 

Zamawiajqcego kontrolnych kwitow wagowych. 

5. Wykonawca winien w czasie wykonywania dostaw przestrzegac zasad bezpieczenstwa. 

6. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiqzany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiajqcego w terminie 3 dni 0: 

1) zmianie siedziby 

2) zmianie osob reprezentujqcych Wykonawc~ 

3) ogloszeniu upad/osci Wykonawcy lub jego likwidacji 

§8 

Obowiqzki Zamawiajqcego 

1. W dniu podpisania umowy Zamawiajqcy uzgodni z Wykonawcq harmonogram dostaw materia/ow do 

remontu drog gminnych. 

2. Zamawiajqcy wyznaczy Wykonawcy miejsca realizacji dostaw piasku 

z okresleniem ilosci. 

pospolki do remontu drog 

3. Zamawiajqcy zapewni bieiqcy nadzor nad realizacjq ilosci i jakosci dostaw. Zamawiajqcy zastrzega sobie 

prawo do kontrolnego waienia samochodow z dostarczanym piaskiem i pospolkq do remontu drog. 

4. Zmawiajqcy jest zobowiqzany do koordynacji z Wykonawcq realizacji dostaw zgodnie z harmonogramem. 

5. Zamawiajqcy jest zobowiqzany do odbioru i rozliczenia wykonanych dostaw w terminie 5 dni od z/oienia 

przez Wykonawc~ dokumentow rozliczeniowych. 

Strona 4 z 7 



Dostawa pospalki do remontu drag gminnych na terenie Gminy Baboszewo Zat.cznik nr 6 

§9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajqcemu: 

1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za ktare ponosi odpowiedzialnosc Wykonawca 

w wysokosci 10% sumy cen ofertowych brutto okreslonych w § 2 ust. 1 i w § 2 ust. 2 

2) za odstqpienia od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego, Wykonawca 

zaplaci Zamawiajqcemu kar~ umownq w wysokosci 10% sumy cen ofertowych brutto okreslonych w § 2 

ust. 1 i w § 2 ust. 2 

3) za kazdy dzien opMnienia w odniesieniu do terminu zakonczenia realizacji zadania okreslonego w § 4 ust. 

1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia podstawowego jednakze nie wi~cej niz 20% sumy cen ofertowych 

brutto okreslonych w § 2 ust. 1 i § 2 ust. 2 

2. Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowiqzania Wykonawcy. 

3. Niezaleznie od kar umownych, 0 ktarych mowa w ust.1 Zamawiajqcy jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach ogalnych, przewyzszajqcego wysokosc kar umownych. 

4. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kar~ umownq za odstqpienie od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn, za 

ktare ponosi odpowiedzialnosc Zamawiajqcy, w wysokosci 10% sumy cen ofertowych brutto okreslonych w § 2 

ust. 1 i w § 2 ust. 2 z wyjqtkiem sytuacji, gdy wystqpi istotna zmiana okolicznosci powodujqca, ie wykonanie 

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, pod 

warunkiem odstqpienia przez Zamawiajqcego od umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych 

okolicznosciach. 

5. Wykonawca wyraia zgod~ na potrqcenie naleinych Zamawiajqcemu kar umownych z wynagrodzenia 

przystugujqcego Wykonawcy. 

§ 10 

Zmiana postanowien umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewainosci zmiana istotnych postanowien zawartej Umowy w stosunku 

do tresci oferty, na podstawie ktarej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeieniem ust.2. 

2. Strony dopuszczajq zamian~ postanowien zawartej umowy dotyczqcej terminu realizacji w okolicznosciach 

niezaleinych od Stron (przy zachowaniu przez nie naleiytej starannosci) skutkujqcych niemozliwosciq 

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy. 

1) Ewentualna zmiana postanowien zawartej umowy dot. przedtuienia terminu realizacji dostaw, b~dzie 

moiliwa tylko w szczegalnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikajqcych z winy Stron, zwiqzanych 

z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, uniemozliwiajqcymi Zamawiajqcemu i/lub Wykonawcy 

prowadzenie prac zWiqzanych z roztozeniem nawiezionych przez Wykonawc~ materiataw lub/i ich dostawq. 
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2) Termin realizacji dostaw moze zostac przedluzony stosownie do okresu zaistnialego op6Znienia 

w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zalozen lub warunkow realizacji 

zamowienia, niezaleznej od Stron. 

3. Strony b~dq zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiqzan 

umownych, 0 ile niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiqzania nastqpHo wskutek dzialania sHy 

wyzszej. 

1) Przez sil~ wYZSZq rozumie si~ wszelkie okolicznosci i zdarzenia zewn~trzne b~dqce poza kontrolq Stron, 

niemozliwe do przewidzenia, ktorym Strona nie moze zapobiec, ani tez uniknqc. Za sH<; wYZSZq uwaza sill 

w szczegolnosci: pozar, dzialania sily przyrody (huragany, powodzie itp.) zamieszki, strajki, akty terroru itp. 

2) Strona, ktora zamierza zqdac zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sHy wyzszej zobowiqzana jest 

powiadomic drugq stron<; na pismie, bez zb<;dnej zwloki 0 jej zajsciu i ustaniu. 

3) Zaistnienie sHy wyzszej powinno byc udokumentowane przez stron~ powolujqcq si<; na niq. 

3. Strony dopuszczajq mozliwosc zmiany postanowien umowy dotyczqcej terminow (na podstawie ust.2) 

i ilosci dziennych dostaw okreslonych w harmonogramie. 

4. Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 

5. Zmiany dotyczqce ilosci dostarczonej pia sku i pospolki na poszczegolne odcinki drog na terenie Gminy 

Baboszewo do limitu posiadanych srodkow finansowych nie wymagajq aneksu do umowy. 

6. Nie stanowi zmiany umowy wymagajqcej formy pisemnej wyznaczenie innych osob funkcyjnych niz 

okreslone w § 5 Umowy. 

§11 

Odst'lpienie od umowy 

1. Stronom przysluguje odstqpienie od umowy w oparciu 0 przepisy tytulu XV I<odeksu Cywilnego. 

2. Zamawiajqcemu przysluguje ponadto prawo odstqpienia od Umowy w nast~pujqcych przypadkach: 

1) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie 

publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia Umowy; odstqpienie od Umowy w tym 

przypadku moze nastqpic w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpoczql wykonania dostaw bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z harmonogramem 

oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajqcego zlozonego na pismie, 

3) Wykonawca przerwal realizacj~ dostaw i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni. 

4) Strony ustalajq, ie w razie nienalezytej jakosci dostaw pospolki Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy ze 

skutkiem natychmiastowym i naliczeniem kar umownych okreslonych w § 9 ust. 1 pkt. 1. 

5) Podstawq do odstqpienia od umowy na podstawie ust. 2 pkt. 4 jest wynik badania laboratoryjnego 

przeprowadzonego na koszt Wykonawcy potwierdzajqcy, ze jakosc dostarczonego piasku i pospolki nie 

odpowiada wymaganiom okreslonym w § 1 Umowy. 
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§ 12 

Spory i reklamacje 

i. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy Strony Sq zobowiqzane przede wszystkim do 

polubownego zatatwienia sprawy. 

2. Wlasciwym do rozpoznania sporow wynildych na tie realizacji niniejszej Umowy jest sqd wlasciwy 

miejscowo wedlug siedziby Zamawiajqcego. 

§13 

Postanowienia koricowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy si~ przepisy ustawy Prawo 

zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Umow~ niniejszq sporzqdza si~ w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 

Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. Integralnq cz~sc umowy stanowiq zalqczniki: 

1) Oferta Wykonawcy 

2) Harmonogram dostaw pospolki 

ZAMAWIAJi\CY: WYKONAWCA: 
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pieCZE;C Zamawiajqcego 

PRZEDMIAR NA DOSTAWIi PIASKU 
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Oostawa pospatki do remontu drag gminnych na terenie gminy Baboszewo Zalqcznik nr 6 

PRZEDMIAR NA DOSTAWIi POSPOtKI 

l. 
Boi.ewo 150,000 

2. 
Galominek 421,000 

3. Jesionka 219,000 

4. I Lach6wiec 229,000 

5. I Polesie 71,000 

6. I Wola Otui.niewska 206,000 

7. I Sr6dborze 240,000 
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