
 Nasz znak: Or. SO 271.4.2012  
Cielądz dnia 01.06.2012r. 
 
O G Ł O S Z E N I E    O  Z A M Ó W I E N I U 
 
Działając na  podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -   Prawo zamówień 
publicznych Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami  Wójt  Gminy Cielądz 
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   na zadanie: 
Transport kruszywa  z kopalni Miedzianka SA Piekoszów z przeznaczeniem na remont dróg 
gminnych na terenie gminy Cielądz w ilości 1700 ton  
Postępowanie  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
 art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 
Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami )                
 
Adres Zamawiającego  
Gmina  Cielądz 
Cielądz Nr 59  
96 -214 Cielądz  
wwwcieladzbipst.pl 
e-mail: ugcieladz@o2.pl 
godziny urzędowania :  
od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-16,00 
Postępowanie prowadzone  jest w trybie  przetargu nieograniczonego o wartości  
szacunkowej poniżej  progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawo  Zamówień Publicznych.  
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  zamieszczona na stronie  
wwwcieladzbipst.pl 
w wersji papierowej można ją  nabyć nieodpłatnie  w godzinach pracy 
Urzędu Gminy lub  otrzymać pocztą  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Przedmiotem zamówienia jest : 
1.Transport kruszywa z kopalni Miedzianka SA Piekoszów w ilości 1700 ton z przeznaczeniem  
na remont dróg gminnych leżących w obrębie administracyjnym gminy Cielądz   
2.Zamówienie obejmuje  transport kruszywa  na realizowane zadania drogowe we wsiach: 
Gułki, Niemgłowy, Łaszczyn, Zuski, Wisówka, Stolniki, Brzozówka, Mroczkowice, Gortatowice, 
Wylezinek oraz na innych drogach gminnych wskazanych przez Zamawiającego. 
2.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:  60000008- usługi transportowe   
3. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych 
4. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych   
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  :   od dnia podpisania  umowy do  
20  sierpnia  2012r. 
WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 
oraz  nie dotyczy ich żadna z sytuacji  opisanych w art. 24 – ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
   1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,  
       jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania , 
   2) posiadają wiedzę  i doświadczenie 
   3)dysponują odpowiednim potencjałem  technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania  
      zamówienia,    
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej   
   5)  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
        art. 24 ust. 1i 2 



 
    - Ocena spełnienia w/w warunków dokonana  zostanie zgodnie z formuła spełnia / nie spełnia   
  Na potwierdzenie spełnienia  wymaganych przez Zamawiającego warunków  wykonawca  
  zobowiązany jest złożyć do oferty:  

1) Formularz oferty  - sporządzony zgodnie z  formularzem załączonym  
do SIWZ    (zał.   nr 1) 

        2)   oświadczenie  (zał. nr 2 ) 
3) oświadczenie ,że  Wykonawca spełnia wymogi  określone w art. 22 ust 1  

art. 24 ust. 1 i 2  ustawy  Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3) 
4) aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności 

gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.   

5) Wykaz wykonywanych usług  w okresie ostatnich 3 lat (2009,2010,2011 wraz 
  z referencjami –min 3) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie  zamówienia, 
 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania, oraz  załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – (zał. nr 4) 

6)  zaparafowany projekt umowy      
WADIUM  
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium . 
KRYTERIA OCENY OFERT  :  
Cena  oferty   - 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :  
do dnia :   11 czerwca   2012 do godz. 9-tej  
Urząd Gminy w Cielądzu pok. Nr 9 
MIEJSCE OTWARCIA OFERT:  
Urząd Gminy w Cielądzu  pok. Nr 20 
dnia:  11 czerwca    2012r  o godz. 9,30 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą:  
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni  
od daty wyznaczonego terminu składania ofert 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYS TEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓR EJ BĘDĄ 
ZAMIESZCZANE  DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE DYNAMICZNEGO 
SYSTEMU ZAKUPÓW 
Zamawiający nie przewiduje 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYS TNIEJSZEJ Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie  przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej 
PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE  
Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających. 
DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIE Ń 
PUBLICZNYCH  01.06.2012r godz. 09,06  Nr 121641/2012                                                 
                
       WÓJT GMINY CIELĄDZ 
         
               PAWEŁ KRÓLAK  
  
  
  


