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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Dostawa tłucznia drogowego frakcji 31,5-63 mm oraz klińca frakcji 4-31,5 mm                     

do wyznaczonych sołectw na terenie Gminy Grabowiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabowiec, dnia 9 maja 2018 r. 

 

 

 



I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Gmina Grabowiec 

ul. Rynek 3 

22-425 Grabowiec 

NIP 922-294-29-83 

REGON 950368492 

tel. 84 651 24 74 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tłucznia drogowego frakcji 31,5-63 mm                         

w ilości około 600 ton oraz klińca frakcji 4-31,5 mm w ilości około 1170 ton  do 

wyznaczonych przez Zamawiającego sołectw na terenie Gminy Grabowiec.  

2. Powyższa ilość jest założona wstępnie. Faktyczna ilość tłucznia/klińca uzależniona 

będzie od ceny jednostkowej brutto za 1 tonę. 

Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamówionego tłucznia/klińca                

o ilość do 150 ton w terminie realizacji zamówienia. Także po podpisaniu umowy,                 

w formie aneksu do umowy. 

3. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przy zawarciu umowy 

przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz sołectw, do których należy dostarczyć 

tłuczeń i kliniec. Wskazania, co do miejsca dostarczenia konkretnych ilości tłucznia             

i klińca mogą ulec zmianie w drodze zmiany wykazu przez Zamawiającego. 

Zmieniony w powyższym przypadku wykaz jest wiążący dla Wykonawcy od chwili 

doręczenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ważenia poszczególnych ładunków. 

5. Potwierdzenie odbioru poszczególnych ilości tłucznia i klińca nastąpi poprzez 

podpisanie przez Sołtysów wsi lub przedstawiciela Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających dostawę. 

6. Tłuczeń i  kliniec powinny być jednorodne materiałowo, bez zanieczyszczeń obcych 

odpowiadający parametrom jakościowym określonym w obowiązującej normie                   

PN-EN 13242+A1:2010. 

7. Dostawa transportem o ładunku jednorazowym nie większym niż 30 ton. 

 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1. Termin wykonania zamówienia bezpośrednio po podpisaniu umowy sukcesywnie do 

wyczerpania zamówienia nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. 

2. Termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od 

otrzymania faktury VAT. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia dotyczącego 

wykonania dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 



a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj: co najmniej 

jednej dostawy kruszywa w ilości nie mniejszej niż 800 ton kruszywa oraz załączenie 

dokumentów poświadczających, że dostawy zostały wykonane należycie                                    

z uwzględnieniem ich wartości netto, oraz daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane. 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien 

dołączyć do oferty wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 

warunków wiedzy i doświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

formularza Oferty. 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie załączonych do Oferty 

dokumentów. W przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych w Zapytaniu ofertowym, oferta zostanie odrzucona z postępowania.  

 

V. Informacje dotyczące odrzucenia oferty 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub 

2. została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu 

określonych w Zapytaniu ofertowym lub 

3. została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym 

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym 

załączonym do niniejszego zapytania. 

3. Oferta musi zawierać: 

1) Pełną nazwę Wykonawcy, 

2) Adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu oraz numer NIP, 

3) Cenę oferty przedstawionej, jako sumę wartości brutto za dostawę tłucznia                 

i klińca. Wykonawca jest zobowiązany w jednostkowej cenie dostawy 

tłucznia/klińca uwzględnić wszystkie koszty, które mogą wpłynąć na tę cenę. 

Ustalona w ten sposób jednostkowa cena dostawy: 1 tony tłucznia drogowego 

o frakcji 31,5-63 mm i 1 tony klińca o frakcji 4-31,5 mm będzie ceną 

ryczałtową i nie będzie podlegać zmianie. Cena winna być wyrażona w PLN tj. 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Cena winna obejmować wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca przy 

realizacji dostawy łącznie z zakupem bądź pozyskaniem tłucznia i klińca. 

5) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 

występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, przy czym podpis 

musi być czytelny lub opatrzony pieczątkami imiennymi. 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na dostawę tłucznia 

drogowego frakcji 31,5-63 mm i klińca frakcji 4-31,5 mm. Nie otwierać do 17 maja 



2018 r. do godz. 910” w terminie do dnia 17 maja  2018 r. do godz. 900   w sekretariacie 

Urzędu Gminy w Grabowcu ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec pow. zamojski woj. 

lubelskie osobiście lub przesłać na powyższy adres. 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 

 

VIII. Ocena ofert 

 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą wartość brutto 

wynikającą z sumy wartości brutto określonych przez Wykonawcę dla tłucznia 

drogowego i klińca. 

 

IX. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego 

 

Małgorzata Borsuk 

tel. 84 651 24 74 

 

X. Załączniki 

 

1. Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 1 do Oferty – wykaz wykonanych dostaw 

3. Projekt umowy 

                                                                

 

                                                          Zatwierdził: 

                                                      

          

       


