
                                                                                                                 Gózd dnia 30.11.2007r. 
     
                                                                             

O G Ł O S Z E N I E 
o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy  
na:  

 ,,Dostawę kruszywa drogowego z żużla stalowniczego frakcji 0 – 63 wraz z 
rozplantowaniem na nieutwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy 

Gózd w ilości nie przekraczającej 1400 ton”  
CPV 14212200 – 2 - kruszywo 

 Zamawiający: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd. 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.gozd.pl . 
Ponadto na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże specyfikację 
istotnych warunków zamówienia w terminie do 5 dni od dnia wpłynięcia 
wniosku. 

 Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 24 grudnia 2007r. 
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego z żużla 

stalowniczego frakcji 0 – 63 wraz z rozplantowaniem na nieutwardzonych 
drogach gminnych  na terenie Gminy Gózd w ilości nie przekraczającej 1400 
ton. 
Dostarczone kruszywo powinno odpowiadać europejskiej normie 
zharmonizowanej   
PN-EN 13043:2004 ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu”. 
W ramach powyższego zamówienia Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć, 
rozładować i rozplantować kruszywo na drogach  na terenie Gminy Gózd, w 
ilościach i miejscach wskazanych na bieżąco przez Zamawiającego. 
Dostawca zobowiązany będzie do potwierdzenia ilości dostarczonego materiału 
dokumentami wywozu każdego kursu (z podaniem wagi zakupionego materiału) 
na których uzyska podpis Sołtysa - potwierdzający odbiór materiału. 
 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności: 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia-
nie spełnia”. 
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Spełnienie powyższych warunków Dostawca poświadcza w postaci 
oświadczenia zawartego w druku oferty.  

 Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7,  
     26-634 Gózd, w pokoju nr 112 do dnia 10 grudnia 2007r. do godz. 10:00. 
 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 grudnia 2007r.  w Urzędzie Gminy w 

Goździe w sali nr 105 o godzinie 10:15.  
 Kryteria oceny ofert: 
- cena 100%, 
 Wadium nie jest wymagane. 
 Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych. 
 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.                                             
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- 1 egz. wywieszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 
- I egz. przekazany do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 
- 1 egz. A/a. 
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