
Ogłoszenie nr 510244201-N-2019 z dnia 13-11-2019 r. 

Gmina Jabłonka: Dostawa kruszyw oraz dostawa kruszyw wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem 

mechanicznym loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

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: 613860-N-2019 z dnia 2019-10-23 

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 kruszyw oraz dostawa kruszyw wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 

loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

RINT.271.40.2019 

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: - sukcesywne dostawy – wg zamówień Zamawiającego kruszyw 

loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka w roku 2019 wg 

następującego asortymentu: a/ tłuczeń kamienny – frakcja 45-63 mm w ilości 100 m3 b/ kliniec 

kamienny – frakcja 8-31,5 mm w ilości 100 m3 - sukcesywne dostawy wraz z rozplantowaniem i 

zagęszczeniem mechanicznym – wg zamówień Zamawiającego kruszyw loco plac inwestycji gminnych 

prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka w roku 2019 wg następującego asortymentu a/ tłuczeń 

kamienny – frakcja 45-63 mm w ilości 100 m3 b/ kliniec kamienny – frakcja 8-31,5 mm w ilości 100 

m3 Zamawiający dopuszcza nie wykonanie zamówienia do 50% ilości wskazanych powyżej, a 

Wykonawca wyraża ma to zgodę. 2. Zamawiający wymaga, aby w/w kruszywa dostarczane były 

samochodami o ładowności 10 m3, na specjalne zlecenie zamawiającego samochodami o ładowności 

powyżej 10 m3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia na sukcesywna dostawę 

wraz z rozplantowaniem kruszywa w ilości min. 5 m3 3. Wymagania dotyczące materiałów: 1) 

Kruszywa muszą być wolne od wad, spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne 

określone w SIWZ oraz posiadać wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych 

potwierdzającą zgodność kruszywa z obowiązującymi normami i właściwościami fizyko-chemicznymi. 

2) Kruszywa muszą być wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w 

zakresie odpowiadającym właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 266 z późn. zm.) oraz przepisami odrębnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na 

drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U z 2005 r. nr 230 poz.1960) oraz będą odpowiadać 

wymaganiom określonym normą: PN-EN 13242+A1:2010, PN-EN 13043:2004 lub równoważnym, 3) 

Pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie, że kruszywa odpowiadają wymaganiom 

wymienionym w ww. normie w zakresie: Wymiaru ziarna, Uziarnienia, Zawartość pyłów, Jakość 

pyłów, Wskaźnik piaskowy, Gęstość ziaren frakcji, Nasiąkliwość, Mrozoodporność, Wskaźnika 

kształtu, Wskaźnika płaskości, Zgorzel słoneczna, Odporności na rozdrabnianie, Odporności na 

ścieranie kruszywa, Zawartości siarki, Siarczanów, Zanieczyszczenia organiczne. Zgodnie z art. 30 ust. 

5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego kruszywa spełniają wymagania normy ww. zakresie. 4. Wymagania 

dotyczące dostaw: 1) Wykonywanie każdej części przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w 

zależności od potrzeb Zamawiającego na zasadzie sukcesywnych, doraźnych i bezgotówkowych 

dostaw. 2) Wykonawca dostarczał będzie kruszywa własnym transportem sukcesywnie partiami, w 

dni robocze (od poniedziałku do piątku), po uprzednim złożeniu zamówienie przez Zamawiającego 

(pisemnie, e-mailem, faksem lub telefonicznie z następczym potwierdzeniem e-mailem). 3) Wraz z 

dostawa zamówionej partii kruszywa Wykonawca dostarczy wystawioną przez producenta kruszywa 

Deklarację Właściwości Użytkowych oraz dokument o dopuszczeniu kruszywa do stosowania w 

budownictwie, a także wymagane atesty i certyfikaty. 4) W przypadku wątpliwości co do jakości 

dostarczonej partii kruszywa (zgodności z wymaganiami normy), Zamawiający może w każdym czasie 

zlecić przeprowadzenie badan jakości kruszywa w niezależnym ośrodku badawczym dostarczonego 

celem weryfikacji jego zgodność z parametrami określonymi w SIWZ i w umowie. 5) W razie, gdy 

wyniki badań jakości dostarczonego kruszywa potwierdzą jego niezgodność z warunkami określonymi 

w SIWZ i w umowie, Zamawiający może odmówić przyjęcia całej partii kruszywa, a Wykonawca 



będzie zobowiązany do wymiany tej wadliwej partii kruszywa na wolne od wad w terminie do 24 

godzin licząc od momentu przekazania przez Zamawiającego wezwania w tym zakresie oraz będzie 

zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, a także do zwrotu Zamawiającemu kosztów 

wykonania badan jakości kruszywa (tj. kosztów dostarczenia próby, transportu, przeprowadzenia 

badania i dostarczenia wyników do Zamawiającego). Koszty te Zamawiający może potrącić z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Sposób rozliczenia: 1) Rozliczenia dostaw kruszywa odbywać się będą 

w formie bezgotówkowej, każdorazowo na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę 

oddzielnie za każdą odebraną przez Zamawiającego partię kruszywa. 2) Płatność wynagrodzenia 

nastąpi każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od 

daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. 6. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Główny przedmiot CPV: 14.21.00.00-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa 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 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 50000.00 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  2 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 



liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: TS BUD Tomasz Stachulak 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Pogranicza 79 

Kod pocztowy: 34-480 

Miejscowość: Jabłonka 

Kraj/woj.: małopolskie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40590.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 40590.00 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50676.00 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

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. 

 


