
Ogłoszenie nr 510019312-N-2020 z dnia 03-02-2020 r.

Gmina Jabłonka: Dostawa piasku lub 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: 502928-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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 ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa piasku lub piasku żużlowego w ilości 350m3

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RINT.271.1.1.2020

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 lub 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 2020 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
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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. 8. Ze względu na to, że przedmiotem zamówienia
jest dostawa, Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę, o
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie określa wymagań o których
mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp (tj. wymagań które obejmują aspekty gospodarcze,
środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnienia – w szczególności
bezrobotnych, młodocianych osób niepełnosprawnych)

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: 31/01/2020
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 23800
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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
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Nazwa wykonawcy: FUHP PNIACZEK Robert Pniaczek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lipnica Wielka 800
Kod pocztowy: 34-483
Miejscowość: Lipnica Wielka
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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 29274
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29274
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29274
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 R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/f3bdeb7f-107f-4f3d-9706-156e...

3 z 3 2020-02-03, 09:02


