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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SKCESYWNĄ DOSTAWĘ 600 TON KRUSZYWA 
DROGOWEGO, DOLOMITOWEGO W KOLORZE OD SZAREGO DO CZARNEGO  do STABILIZACJI 

MECHANICZNEJ O FRAKCJI 0÷31,5 MM – 300 TON, ORAZ O FRAKCJI 4÷31,5 MM- 300 TON 

 

ZP.271.05/04.01.2023/2023 

OGŁOSZENIE 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze 
ul. Piekarnicza 6/10,95-020 Andrespol 

NIP 728-255-36-75, REGON 470679401 
Tel 42 213-24-57, 42 213-24-06,  

fax 42 213-22-77 
www.zgk.andrespol.pl 

e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl  

 
 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Dostawę kruszywa łamanego dolomitowego 600 ton w kolorze od szarego do czarnego wraz z 

transportem loco ZGK w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10 do stabilizacji 

mechanicznej o frakcji 0÷31,5 mm - 300 ton oraz o frakcji 4÷31,5 mm - 300 ton.  
 

II. Tryb zamówienia: 
Zapytanie ofertowe na zasadach określonych w regulaminie Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Andrespolu. 
Do niniejszego postępowania nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710), gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 

kwoty 130 000,00zł netto. 
Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostaje opublikowane  na stronie internetowej 

Zamawiającego – www.zgk.andrespol.pl. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mieszanki kruszyw łamanych dolomitowych (w 
kolorze od szarego do czarnego) do stabilizacji mechanicznej o frakcji 0÷31,5 mm w ilości 300 

ton oraz o frakcji 4÷31,5 mm w ilości - 300 ton;  
2. Usługa będzie realizowana sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.  Pierwsza dostawa 

do dnia 22 lutego 2023r. w ilościach:  

 - 150 ton o frakcji 0÷31,5 mm  
 - 150 ton o frakcji 4÷31,5 mm; 

 oraz kolejne dostawy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Miejscem dostaw jest 
teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przy 

ul. Piekarniczej 6/10; 
3. Wykonawca dostarczy ww. materiał pod wskazany adres własnym transportem i dokona 

rozładunku; 

4. Dostarczane kruszywo powinno odpowiadać zamówieniu oraz musi być zgodne z obowiązującymi 
normami dotyczącymi kruszyw drogowych tj. normą PN-EN 13242. Dostawy nie mogą 

obejmować kruszywa wyprodukowanego z innego rodzaju skały niż dolomit w 
kolorze od szarego do czarnego – 600 ton. Dostarczane kruszywo musi być pochodzenia 

mineralnego, dolomitowe, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane innej obróbce. 

5. Do każdej dostarczanej partii musi być dołączony dokument potwierdzający rodzaj oraz ciężar 
dostarczanego towaru oraz posiadać atest/certyfikat/deklarację zgodności z obowiązującą normą 

PN-EN 13242 wystawioną przez producenta wyrobu bądź jego upoważnionego przedstawiciela; 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności każdej partii dostawy z załączoną 

do niej dokumentacją, w szczególności może przed odbiorem dokonać sprawdzenia wagi 
dostarczonej partii kruszywa w miejscu przez siebie wskazanym; 

7. W przypadku dostawy kruszywa w ilości bądź jakości niezgodnej z załączoną dokumentacją 

lub zamówieniem, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie 48 godzin; 

8. Każdorazowa dostawa będzie uzgadniana telefonicznie z osobami upoważnionymi; 
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IV. Informacje dodatkowe: 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się ze składającymi oferty są: 
- Dyrektor ZGK mgr Jacek Miluśki, e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl tel. 42 213-24-57, 

42 213-24-06 
-Spec. ds. zam. Publicznych mgr Renata Pomarkiewicz  renata.pomarkiewicz@zgk.andrespol.pl 

tel. 42 213-24-57, 42 213-24-06 
2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują; 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto, odpowiadającą wszystkim 

warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu; 
4. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyn; 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 21 
dni od daty wpływu do siedziby zamawiającego, za każdą zamkniętą i uzgodnioną partię dostawy; 

6. Termin wykonania zamówienia: 31.05.2023r. 

 
V. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) 

i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:  
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra,               

ul. Piekarnicza 6/10 oraz opisane: 
„Oferta na sukcesywną dostawę do ZGK - 600 ton kruszywa drogowego, 

dolomitowego: nie otwierać przed dniem: 16.01.2023r do godziny 1030” 
 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, 
ul. Piekarnicza 6/10, Sekretariat Z.G.K., pokój Nr 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia                     

16 stycznia 2023r. do godz.1000. 
 

3. Ofertę można złożyć osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. dnia 23 listopada 2012 r. –– Prawo pocztowe (Dz. 

U. z 2020r. poz. r. poz. 1041 ze zm.). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu 

złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania 
przesyłką do Zamawiającego, kurierską lub pocztową. 

 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 

Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, 95-020 Wiśniowa Góra, pokój Nr 5, 

w dniu w dniu 16.01.2023r. o godz. 1030.   
Otwarcie ofert jest jawne. 

 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz Wykonawców, których oferty 

zostaną otwarte, jak również, ceny ofert. 

 
VI. Warunek udziału w postępowaniu: 

1. Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych usług; 

4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert; 

6. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 
wymaganym przez Zamawiającego, jest złożenie przez Wykonawcę  oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2, załącznik nr 4). 
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VII. Termin płatności: 
 

Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek Dostawcy w terminie do 21 dni od daty 

dostarczenia faktury za przedmiot zamówienia. 

Faktura dokumentująca zakup w części adresowej winna mieć następujące brzmienie: 

Nabywca:  

Gmina Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, NIP 728-255-36-75 

Odbiorca: 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza, 

95 -020 Andrespol 
 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 i 14 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w 

Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, 95-020 Wiśniowa Góra; reprezentowany przez Dyrektora 

Z.G.K. Jacka Miluśkiego tel. 42 213 24 57; e-mail zgk@andrespol.pl zwany dalej Administratorem. 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych oraz innych osób, których 

dane osobowe zostaną przekazane przez Państwa w celu przeprowadzenia postępowania w formie 
zapytania ofertowego. 

2.  Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Andrespolu jest Pani 
Karolina Student, e-mail: iod@andrespol.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa oferty w 

postepowaniu pn.: ,, ZP.271.05/04.01.2023/2023 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 

DOSTAWĘ 600 TON KRUSZYWA DROGOWEGO DOLOMITOWEGO DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ O 

FRAKCJI 0÷31,5 MM – 300 TON ORAZ O FRAKCJI 4÷31,5 MM -300 TON  ”. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator 

zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym 
Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom 

ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym. 
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. W 

przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub 
na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
7.1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o 
sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;  

7.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

7.3. przenoszenia danych osobowych; 
 7.4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;  

7.5. wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7.6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

7.7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w 
świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochroną 

przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.  

10. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu, składa stosowne oświadczenie zawarte w 
Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert). 

 
 

 

                                                                                   Dyrektor ZGK mgr inż. Piotr Wilk 
 

 
 

 

 
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy; 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
3. Wzór umowy;  

4. Oświadczenie.  
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