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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.czernikowo.pl

Czernikowo: Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i
naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 18945 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernikowo , ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.
54 287 50 01, faks 54 287 50 01.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernikowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na
remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2016 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje
sukcesywną dostawę kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy
Czernikowo w 2016 roku. 2. Dostawa kruszywa obejmuje: sprzedaż, załadunek, transport oraz rozładunek kruszywa
na wskazanym przez Zamawiającego miejscu składowania lub podczas wolnej jazdy pojazdu bezpośrednio na
drodze gminnej. 3. W okresie realizacji udzielonego zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany na
wezwanie Zamawiającego dostarczyć samochodami samowyładowawczymi do miejsca przeznaczenia - w czasie i w
ilościach wymaganych przez Zamawiającego oraz na pozostałych warunkach umownych (Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt Umowy) - następujące materiały: - żużel wielkopiecowy - w ilości do 2 000 Mg, - kruszywo wapienne frakcji
16 - 31,5 mm - w ilości do 1 000 Mg, - mieszanka żużla wielkopiecowego z kruszywem wapiennym frakcji 16 - 31,5
mm (proporcja 2:1) - w ilości do 1 500 Mg. 4. Podane wyżej ilości są jedynie ilościami szacunkowymi i nie stanowią
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia całkowitej ilości dostarczanych
kruszyw drogowych w zależności od zapotrzebowania, wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków
atmosferycznych. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tytułu zamówienia przez Zamawiającego
mniejszej ilości materiałów, niż te które zostały określone w przedmiocie zamówienia. 5. Dostarczone kruszywo
wapienne musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywo do niezwiązanych i
hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym oraz
powinno posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości
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potwierdzające spełnienie tej normy. 6. Dostarczony żużel musi być dopuszczony do utwardzania powierzchni
terenów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku
odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie może zawierać elementów szkodliwych
dla środowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe itp.). 7.
Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Wykonawcę
na dostawę danej części zamówienia potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 8. Dokumenty
potwierdzające spełnianie przez dostarczane kruszywa wymagań jakościowych i ekologicznych należy każdorazowo
dołączyć do faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi dostarczoną ilość kruszywa. 9. Dostawy kruszywa będą
realizowane sukcesywnie na podstawie zleceń, składanych przez Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od
7.00 do 15.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie. 10. Zamawiający ustala minimalny
termin dostawy przedmiotu zamówienia na 24 godziny od daty przekazania zamówienia Wykonawcy, a maksymalny
na 72 godziny zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert - Termin dostawy. 11. Wykonawca ma obowiązek
dostarczyć zamówioną ilość kruszywa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i własnym
transportem, zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminie, w dniach i w godzinach pracy Zamawiającego tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. W przypadku gdy termin dostawy upływa w sobotę lub dzień wolny od
pracy, wówczas dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu przypadającym bezpośrednio po tych dniach, chyba że
nastąpi pilna potrzeba dostawy, a Strony zgodnie ustalą jej termin. 12. Zamawiający informuje, że miejsca dostaw
znajdować się będą wyłącznie w obrębie terytorialnym gminy Czernikowo. 13. Szczegółową lokalizację miejsca
dostaw i termin Zamawiający określać będzie każdorazowo w składanym zamówieniu. 14. Zamawiający dopuszcza
do składania ofert częściowych - 3 części. Określenie części zamówienia dotyczy asortymentu a nie ilości. - Część
Nr 1 - Dostawa żużla wielkopiecowego, - Część Nr 2 - Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 - 31,5 mm, Część Nr 3 - Dostawa mieszanki żużla wielkopiecowego z kruszywem wapiennym o frakcji 16 - 31,5 mm. 15.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części. 16. Płatność za
zrealizowane dostawy odbywać się będzie zgodnie z treścią postanowień Projektu umowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp, nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.63.00.00-6, 14.21.00.00-6, 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla każdej części zamówienia
w wysokości: - Część Nr 1 - Dostawa żużla wielkopiecowego - 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100), Część Nr 2 - Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 - 31,5 mm - 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc
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00/100), - Część Nr 3 - Dostawa mieszanki żużla wielkopiecowego i kruszywa wapiennego o frakcji 16 - 31,5 mm - 1
000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)
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
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia
Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zadania, odpowiadające swoim
rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i polegające na dostawie kruszyw drogowych o
wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto (każde). Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN
należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs
przeliczeniowy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na
podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych
dowodów dotyczących najważniejszych dostaw.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował środkami transportu potrzebnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia, a w szczególności: - samochody ciężarowe samowyładowcze o ładowności
minimum 25 ton każdy - co najmniej 2 szt. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie
weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia
Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia
Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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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:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia
poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca musi wykazać, iż wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zadania, odpowiadające swoim
rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i polegające na dostawie kruszyw drogowych o
wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto (każde);
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
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;
• 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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
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właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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)
1. Podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika
reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz OFERTA zgodny z
treścią zamieszczonego wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji,
poręczenia lub kopia przelewu). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

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 - 95
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2 - Termin dostawy - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może
zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w przypadku wystąpienia następujących
okoliczności: 1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących
potrzebę zmiany Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 2. zmiany terminu wykonania zamówienia
spowodowanego wystąpieniem okoliczności związanych: a) z wstrzymaniem dostaw lub przerwą w realizacji dostaw
powstałą z przyczyn zależnych od Zamawiającego, b) ze zleceniem dostaw dodatkowych objętych zamówieniem
dodatkowym, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu
umownego, c) z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie dostaw,
d) z siłą wyższą. 3. zmiany podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do
aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, tj. w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu przedmiot
zamówienia inny niż w ofercie, ale o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (co potwierdzi specyfikacją techniczną) i w cenie ofertowej - z powodu trudności z jego uzyskaniem od
producenta.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.czernikowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czernikowo ul.
Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo - pokój nr 26.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2016 godzina
10:00, miejsce: Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo - pokój nr 11 (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: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności,
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie
wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
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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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa żużla na drogi gminne gminy Czernikowo w 2016 roku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje
dostawę żużla wielkopiecowego w ilości do 2 000 Mg. Podana wyżej ilość jest jedynie ilością szacunkową i nie
stanowi zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia całkowitej ilości
dostarczanych kruszyw drogowych w zależności od zapotrzebowania, wynikającego z trudnych do
przewidzenia warunków atmosferycznych. 3. Zamówienie obejmuje dostawę żużla wraz z załadunkiem,
przewozem i rozładunkiem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w obrębie terytorialnym gminy
Czernikowo. 4.Dostarczony żużel musi być dopuszczony do utwardzania powierzchni terenów zgodnie z
wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku odpadów poza
instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie może zawierać elementów szkodliwych dla
środowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe itp.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.63.00.00-6, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin dostawy - 5
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16-31,5 mm na drogi gminne gminy Czernikowo w
2016 roku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje
dostawę kruszywa wapiennego o frakcji 16-31,5 mm w ilości do 1 000 Mg. 2. Podana wyżej ilość jest jedynie
ilością szacunkową i nie stanowi zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub
zwiększenia całkowitej ilości dostarczanych kruszyw drogowych w zależności od zapotrzebowania,
wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych. 3. Zamówienie obejmuje dostawę
kruszywa wraz z załadunkiem, przewozem i rozładunkiem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w
obrębie terytorialnym gminy Czernikowo. 4. Dostarczone kruszywo wapienne musi odpowiadać wymaganiom
normy PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywo do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym oraz powinno posiadać wymagane
przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tej normy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin dostawy - 5
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CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa mieszanki żużla wielkopiecowego z kruszywem wapiennym o frakcji 16-31,5 mm na
drogi gminne gminy Czernikowo w 2016 roku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje
dostawę mieszanki żużla wielkopiecowego z kruszywem wapiennym o frakcji 16-31,5 mm (proporcja 2:1) w
ilości do 1 500 Mg. 2. Podana wyżej ilość jest jedynie ilością szacunkową i nie stanowi zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia całkowitej ilości dostarczanych kruszyw
drogowych w zależności od zapotrzebowania, wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków
atmosferycznych. 3. Zamówienie obejmuje dostawę mieszanki kruszyw wraz z załadunkiem, przewozem i
rozładunkiem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w obrębie terytorialnym gminy Czernikowo. 4.
Dostarczone kruszywo wapienne musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywo do
niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym oraz powinno posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa
jakości potwierdzające spełnienie tej normy. 5. Dostarczony żużel musi być dopuszczony do utwardzania
powierzchni terenów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 roku w
sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie może zawierać
elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale,
drut, gwoździe itp.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.63.00.00-6, 14.21.00.00-6, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin dostawy - 5
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