
Ogłoszenie nr 510246822-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie: Sukcesywne dostawy materiałów do zimowego utrzymania
dróg powiatowych w sezonie 2019/2020

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: 603953-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie, Krajowy numer identyfikacyjny 71158673900000, ul. ul.

Piłsudskiego  23, 07-100  Węgrów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 923 876, e-mail

zdp@zdpwegrow.civ.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.powiatwegrowski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDP.272.13.2019

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:

Przedmiotem zamówienia jest zakup mieszaniny uszorstniającej gotowej do załadunku na piaskarki,

sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w ilości do 1700 ton (Mg), z dostawą na plac

składowy Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie - baza obwodu drogowego nr II w Łochowie,

Aleja Pokoju 2, 07-130 Łochów, bądź w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie

powiatu węgrowskiego. Dostawy materiałów odbywać się będą sukcesywnie partiami. Ilość

materiału będzie określana każdorazowo przez zamawiającego w pisemnym zleceniu przesłanym
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pocztą elektroniczną lub złożonym telefonicznie. Dostawy odbywać się będą samochodami o

ładowności do 25 ton. Zamawiający nie dopuszcza transportu materiału samochodami o większej

ładowności. Każdorazowo kierowca winien posiadać dokument wagowy potwierdzający ilość

dostarczonego materiału. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń

pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej na terenie powiatu węgrowskiego na koszt dostawcy.

Dopuszczalne odstępstwa w ilości danej partii materiału nie mogą przekraczać +/- 10%, co będzie

skutkowało proporcjonalnym zwiększeniem lub zmniejszeniem płatności za daną kompletną partię

dostawy. Parametry charakterystyczne mieszaniny: a) skład chemiczny soli NaCl – min. 90%

K4Fe(CN)6 - 20 mg/kg H2O – 3% max Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – 8%

max. b) uziarnienie kruszywa od 0 – 6 mm ziarna powyżej 6 mm – 10 % max ziarna poniżej 1 mm –

20 % max c) Pozostałe wymagania dla soli zawarte są w PN-86/C-84081/02 d) Stosunek

objętościowy soli do całkowitej objętości materiału: minimum 30% e) Stosunek objętościowy

kruszywa do całkowitej objętości materiału: do 70%

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34927100-2

Dodatkowe kody CPV: 14211000-3

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: 16/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 357000.00

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: "Kaniuk" Zakład Usług Lidia Kaniuk

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Zgrzebichy 48
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Kod pocztowy: 07-104

Miejscowość: Stoczek

Kraj/woj.: mazowieckie

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 397290.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 397290.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 439110.00

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.
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