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RIŚ.271.1.6.2016 

Sabnie, dnia 27.05.2016 r. 

 

Wójt Gminy Sabnie zaprasza 
 
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 

 

 

„Dostawa pospółki żwirowej i kruszywa łamanego na drogi gminne na terenie Gminy Sabnie 

w roku 2016” 

 

jako zamówienia poniżej 30 tys. euro 

 

1. Opis sposobu przygotowania ofert cenowej: 

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: 

Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dostawa pospółki żwirowej i kruszywa łamanego na drogi 

gminne na terenie Gminy Sabnie w roku 2016” 

1.3  ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

1.4  ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

1.5  ma obejmować całość zamówienia. 

 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw (pospółki żwirowej i kruszywa łamanego) na drogi gminne 

na terenie Gminy Sabnie w roku 2016. 

a) Pospółka żwirowa do naprawy nawierzchni dróg gminnych – o wartości do kwoty 44 992,41 zł brutto. 

b) kruszywo łamane (o frakcji 0-31,5 mm) do naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Sabnie – o 

wartości do kwoty 68 089,99 zł brutto; 

c) pospółka żwirowa powinna posiada uziarnienie 2/20mm, określona jest normą PN-B-11111 Uziarnienie 

graniczne żwiru określono na wykresie nr 1 [zaznaczono kolorem czerwonym]. 



 

d) Kruszywa łamane 0/31,5 mm, powinno spełniać następujące wymagania: powinno być kruszywo łamane, 

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych  i otoczaków albo ziarn żwiru 

większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 

3 Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie więcej niż 35 PN-EN 933-4 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż 1 PN-88/B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub 

II wg PN-88/B-04481, % 

 

od 30 do 70 

 

BN-EN 933-8 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku 

do straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 

35 

 

30 

 

 

 

PN-EN 1097-2 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 3 PN-EN 1097-6 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 

%(m/m),  

nie więcej niż 

 

5 

 

PN-EN 1367-1 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m),  

nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

80 

120 

 

 

PN-S-06102 

 



d) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 

Wspólny Słownik zamówień CPV:  

14.21.21.20-7 – Żwir 

44.11.37.00-2 – Materiały do naprawy nawierzchni drogowych 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek takich uprawnień. 

b) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – doświadczenie polegające na realizacji minimum 

dwóch dostaw kruszyw na drogi, każda o wartości minimum 60 000 zł brutto. 

c) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

d) Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena – 100%. 
 
5. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty: 

1) formularz propozycji oferty cenowej wg Załącznika nr 1, 

2) oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki wg Załącznika nr 2: 

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek takich uprawnień, 

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej: 

Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonej Oferty cenowej- stanowiącej załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania ofertowego 

Cena podana przez oferenta za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie 

będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą 

wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. 

 

7. Miejsce i termin złożenia  oferta cenowej: 

oferta  cenową należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście  w terminie do dnia 03 czerwca 2016r., do godz. 

10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w sekretariacie w Urzędu Gminy Sabnie przy ul. 

Głównej 73, 08-331 Sabnie.  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: Oferta 

cenowa na zadanie pn.: 

 



„Dostawa pospółki żwirowej i kruszywa łamanego na drogi gminne na terenie Gminy Sabnie 

w roku 2016” 

Oferta  otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy 

nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 

upływu jej składania. 

 

 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany oferent zobowiązany jest  podpisać 

umowę. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.  

 

 

                                                        

 

 

       Wójt Gminy Sabnie 

 

/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1.  „Oferta cenowa ”, 

Nr 2.  „Oświadczenie”,  

Nr 3. „Projekt umowy”. 



Zał. nr 1 

.................................................................... 

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 

tel. ........................... fax ........................... 

NIP............................................................. 

ul. ............................................................... 

.................................................................... 

............................................. 

(miejscowość, data)   
 

WÓJT GMINY SABNIE 
ul. Główna 73 

08-331 Sabnie 
         

OFERTA CENOWA 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  cenowej na zadanie pn.: 

„Dostawa pospółki żwirowej i kruszywa łamanego na drogi gminne na terenie Gminy Sabnie 

w roku 2016” 

1. Oferuję wykonanie roboty będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia – dostawa pospółki żwirowej, za cenę za 1 m
3
: 

- netto ……………zł (słownie:…………………………………………………………………….zł) 

- brutto ……………..zł (słownie: ………………………………………………………………….zł) 

- w tym kwota VAT ………zł (słownie:…………………………………………………………...zł) 

2. Oferuję wykonanie roboty będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia – dostawa kruszywa łamanego, za cenę za 1 m
3
: 

- netto ……………zł (słownie:…………………………………………………………………….zł) 

- brutto ……………..zł (słownie: ………………………………………………………………….zł) 

- w tym kwota VAT ………zł (słownie:…………………………………………………………...zł) 

3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy akceptuję i 

zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

4.  Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia tj. 

-  ...............................................................................; 

-  ...............................................................................; 

-  ...............................................................................; 

- ................................................................................; 

-…………………………………………………….; 

 

 

Podpisano 

                                           

                     ..................................................................               

                /upoważniony przedstawiciel/ 

 



 

Zał. nr  2 

 
 

Pieczątka firmowa wykonawcy                                                                        

( miejscowość, data)  

 

 

WÓJT GMINY SABNIE 
ul. Główna 73 

08-331 Sabnie 
 

 
 
 
               O Ś W I A D C Z E N I E 

        

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia oferty cenowej na zadanie pn. : 

„Dostawa pospółki żwirowej i kruszywa łamanego na drogi gminne na terenie Gminy Sabnie 

w roku 2016” 

- ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 kk., reprezentując firmę, której nazwa 

jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich 

dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że posiadam: 

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek takich uprawnień, 

b) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

Podpisano 

                                           

                     ..................................................................               

                /upoważniony przedstawiciel/ 



Załącznik nr 3 

 

Projekt umowy 

 

UMOWA nr ……….. / 2016 

zawarta w dniu   …………….. r. w Sabniach pomiędzy Gminą Sabnie z siedzibą  

w Sabniach , ul. Główna 73, 08-331  Sabnie,  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Sabnie  – Ireneusza Piotra Wyszyńskiego 

– przy kontrasygnacie Katarzyny Kawczyńskiej – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a firmą …………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

§1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zapytaniem ofertowym 

dostawy pospółki żwirowej oraz kruszywa łamanego na potrzeby bieżącego remontu nawierzchni 

dróg gminnych na terenie Gminy Sabnie. 

2. Maksymalna wartość zamówienia:  do 113 082,40 zł brutto (słownie: sto trzynaście tysięcy 

osiemdziesiąt dwa 40/100 złotych), z tym że: 

1) maksymalna wartość zamówienia do 44 992,41zł brutto (słownie: czterdzieści cztery 

tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 41/100 złotych) w zakresie dostawy  pospółki żwirowej, 

2) maksymalna wartość zamówienia 68 089,99 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem 

tysięcy osiemdziesiąt dziewięć 99/100 złotych) w zakresie dostawy  kruszywa łamanego, 

3. Dostawy obejmują także załadunek, transport i wyładunek. Wyładunek następował będzie na 

drogach wskazanych przez Zamawiającego, w ilościach niezbędnych do miejscowego uzupełnienia 

nawierzchni umożliwiających sprawną pracę równiarki. 

4. Kruszywa o który mowa w ust. 1 i ust. 2 powinny spełniać wymagania zawarte w punkcie 2 

zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wykona dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i 

zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, 

dobrą jakością i właściwą organizacją. 

6. Wykonawca prowadzić będzie ewidencję ilościową dostarczonych kruszyw z podaniem 

dokładnej lokalizacji naprawianych dróg. 

7. Do wydawania poleceń Wykonawcy i zatwierdzania ewidencji pracy Zamawiający upoważnia 

się następujące osoby: 

1) Ireneusz Piotr Wyszyński - Wójt Gminy, tel. 515 187 300 . 

2) Barbara Jagiełło 

 - inspektor do spraw gospodarki ziemią, ochrony gruntów i drogownictwa, tel. 500 178 120. 

3) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Chmielnik: 

- sołtys Andrzej Trzciński, tel. 506 270 437 

4) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Niewiadoma: 

- sołtys Mieczysław Krasnodębski, tel. 25 787 41 13 

5) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Tchórznica Włościańska: 

- sołtys Robert Tymosiak, tel. 505 114 785 

6) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Wymysły: 

- sołtys Franciszek Kulesza, tel. 25 787 22 53 



7) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Nieciecz Włościańska: 

- sołtys Tomasz Bielarski, tel. 501 661 933 

8) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Stasin: 

- sołtys Maria Iwańska, tel. 25 787 42 42 

9) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Nieciecz-Dwór: 

- sołtys Jan Jesionowski, tel. 25 781 18 00 

10) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Kupientyn: 

- sołtys Monika Dobrowolska, tel. 25 787 28 26 

11) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Sabnie : 

- sołtys Zbigniew Romańczuk, tel. 661 511 911 

12) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Kolonia Kurowice: 

- sołtys Andrzej Sygentowski, tel. 25 781 48 18 

13) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Kostki-Pieńki : 

- sołtys Katarzyna Wyszomierska, tel. 512 453 021 

14) W zakresie gruntów leżących na terenie sołectwa Kupientyn 

- sołtys Monika Dobrowolska, tel. 25 787 28 26 

 

6. Do przyjmowania poleceń od Zamawiającego, Wykonawca upoważnia następującą osobę: 

………………………………….. 
 

§ 2. 

1. Pospółka żwirowa powinna posiada uziarnienie 2/20mm, określona jest normą PN-B-11111. 

  

2. Kruszywa łamane 0/31,5 mm, powinno spełniać następujące wymagania: powinno to być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych  i 

otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm, być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny. 

 

§ 3. 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31 sierpnia 2016 roku. 

2. Ceny jednostkowe nie będą podlegały waloryzacji przez czas trwania umowy. 

 

§ 4. 

1. Cena jednostkowa za dostarczenie 1 m
3
 pospółki żwirowej spełniającego wymagania niniejszej 

umowy (transport, załadunek, wyładunek) za kwotę …………………. Wartość brutto wynosi 

…………………….. 

2. Cena jednostkowa za dostarczenie 1 m
3
 kruszywa betonowego spełniającego wymagania 

niniejszej umowy (transport, załadunek, wyładunek) za kwotę …………………. Wartość brutto 

wynosi …………………….. 

§ 5. 

1. Rozliczenie za wykonane dostawy nastąpi w oparciu o faktury wystawione na podstawie 

protokołu odbioru robót. Do faktury należy dołączyć wykaz wykonanych dostaw z podaniem ilości 

dostarczonego żwiru. Zamawiający oczekuje oddzielnych faktur na dostawy do poszczególnych 

sołectw. Ponadto do faktury należy dołączyć  oświadczenie, że żwir pochodzi z kopalni 

posiadającej aktualną koncesję na eksploatację kruszywa. 

 



2. Faktura powinna być adresowana na Gminę Sabnie, ul. Główna 73; 08-331 Sabnie; 

NIP 823-15-60-068. 

 

3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze  terminie 21 dni od otrzymania faktury. 

4. Za przekroczenie terminu płatności faktury określonych w ust. 2 Wykonawca może naliczać 

odsetki ustawowe. 

5. Numer rachunku bankowego na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za wykonanie 

zamówienia: 

……………………………………………………. 

 

§ 6 

1. Zamawiający każdorazowo wskaże Wykonawcy odcinki dróg do wykonania dostaw żwiru. 

2. Wykonawca ma rozpocząć zlecone dostawy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

nie później niż w ciągu 3 dni od wydanego zlecenia przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości kruszyw oraz spełniania wymagań o 

których mowa w § 1 i § 2 przed przystąpieniem do wykonania robót oraz  kontroli ilości i jakości, a 

także spełniania wymagań o których mowa w § 1 i § 2. 

 

2. W przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczanych kruszyw nie spełnia norm określonych w 

niniejszej umowie oraz w zapytanie ofertowym bądź w przypadku zwłoki w realizacji dostaw 

przekraczającej 7 dni od wydania zlecenia, Zamawiający będzie wymagał ponownego dostarczenia 

materiałów o parametrach spełniających wymagania lub może odstąpić od umowy. 

 
 

§ 8 

1. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmioty umowy strony ustalają  kary 

umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od realizacji 

umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 4.000,00 zł.; 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania 

dostawy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki; 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez 

Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 

3.000,00 zł. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie  

aneksu podpisanego przez Strony. 

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w przypadku zajścia następujących 

okoliczności: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:  

a) klęski żywiołowe; 



b) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Dostawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 

c) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 

2) Zmiany organizacji spełnienia świadczeń w zakresie: 

a) zmiana szczegółowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy; 

b) zmiana zasad dokonywania odbiorów dostaw. 

3) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 

 a) zmiana obowiązującej stawki VAT; 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Dostawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione dostawy. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający wyraził 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez 

Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w 

sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

 

§ 11 

Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 

orzeczeniu sądu właściwego miejscowo do siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 12 

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz zapytanie ofertowe. 

 
 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 
 

........................................... ........................................... 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Planowana ilość do nawiezienia żwiru i kruszywa do poszczególnych sołectwa  

2. Zapytanie ofertowe 

3. Oferta Wykonawcy 



Załącznik 1 

do umowy nr….. 

 

 

sołectwo wartość kruszywa 

pospółka żwirowa 

Chmielnik 3.558,03 zł 

Niewiadoma 4.324,36 zł 

Tchórznica Włościańska 11.287,44 zł 

Wymysły 6.449,97 zł 

Nieciecz Włościańska 4.044,29 zł 

Stasin 6.676,77 zł 

Nieciecz-Dwór 5.426,57 zł 

kruszywo łamane 

Kupientyn 5.900,00 zł 

Sabnie 1.630,77 zł 

Kolonia Kurowice 7.334,24 zł 

Kostki-Pieńki 3.224,98 zł 

Grodzisk 20.000,00 zł 

Hilarów 30.000,00 zł 

 


