
Ogłoszenie nr 510221641-N-2019 z dnia 17-10-2019 r. 

Gmina Jabłonka: Dostawa piasku żużlowego w ilości 350m3. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 601591-N-2019 z dnia 2019-09-24 r. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Jabłonka, Krajowy numer identyfikacyjny 54325500000000, ul. ul. 3 Maja  1, 34-480  Jabłonka, woj. 
małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 146, e-mail zpubliczne@jablonka.ug.gov.pl, faks 182 652 468. 
Adres strony internetowej (url): www.jablonka.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa piasku żużlowego w ilości 350m3. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RINT.271.31.2019 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę piasku żużlowego w ilości 350m3. 2. Piasek dostarczany będzie 
transportem wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3. Piasek dostarczany będzie sukcesywnie 

w okresie od zawarcia umowy do dnia 30 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania ilości zamówienia w terminie 
określonym przez Wykonawcę w ofercie (w dniach roboczych) od dnia zawiadomienia (przekazanego Wykonawcy 
telefonicznie lub faksem) Zamawiającego w ilości przez niego określonej. 4. Zapotrzebowanie ilościowe na w/w 
piasek określone w pkt 1 stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania 
zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego. W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy ilości 
towaru określonego w pkt. 1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 5. Nazwa i kod 
określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Główny przedmiot: 14.21.00.00-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i 
kruszywa 6. Piasek powinien posiadać granulację od 0,1 – 1 mm zgodnie z wymogiem określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, 
jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230 poz.1960). 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego aktualne badania laboratoryjne piasku o 
granulacji od 0,1-1 mm potwierdzające spełnianie wymogów Ministra Środowiska w zakresie materiałów 
stosowanych na drogach publicznych w okresie zimowym na żądanie Zamawiający. 7. W celu potwierdzenia 
prawidłowej realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zważenia wyrywkowo wybranego samochodu 
dostarczającego piasek przed rozładunkiem i po rozładunku, oraz prawo do laboratoryjnego przebadania dowolnej 
partii dostarczonego materiału. W przypadku niezgodności dostawy z dokumentem dostawy Wykonawca 
obowiązany będzie dostarczyć brakującą ilość piasku w terminie wskazanym przez Zamawiającego i zwrócić 

Zamawiającemu poniesione koszty ważenia. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 14210000-6 
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie 



III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 
4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) – cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką 
zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 18200,00 zł brutto (słownie: 
osiemnaście tysięcy dwieście złotych). W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę o następującej cenie: - 
oferta nr 1 – 29704,50 zł brutto, Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych Gminy Zamawiający stwierdził, iż 
w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny 
oferty z najniższą ceną 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 
  
 


