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Ogłoszenie nr 510413655-N-2021 z dnia 08.02.2021 r.
Gmina Włoszczowa: „Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie Gminy
Włoszczowa w 2021 roku”
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: 776172-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włoszczowa, Krajowy numer identyfikacyjny 29100992300000, ul. ul. Partyzantów 14,
29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3942669 w. 159, e-mail
zamowieniapubliczne@gmina-wloszczowa.pl, faks 413 942 339.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie Gminy Włoszczowa w 2021
roku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FIP.271.1.15.2020.AS7
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 postępowania są dostawy pn.: „Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na
drogach na terenie Gminy Włoszczowa w 2021 roku” Szacunkowa ilość poszczególnych frakcji jaką
Zamawiający zamierza zakupić: 1) tłuczeń − frakcja 31,5-63 mm spełniający wymogi PN-EN
13242:2004 o następujących właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około
300 t: - odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź równym
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30, LA ≤ LA30 - odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym
bądź równym 30, MDE ≤ MDE30 2) kliniec − frakcja 4-31,5 mm spełniający wymogi PN-EN
13242:2004 o następujących właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około
300 t: - odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź równym
30, LA ≤ LA30 - odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym
bądź równym 30, MDE ≤ MDE30 3) mieszanka − frakcja 0-63 mm spełniająca wymogi PN-EN
13242:2004 o następujących właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około 1
000 t: - odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź równym
30, LA ≤ LA30 - odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym
bądź równym 30, MDE ≤ MDE30 4) mieszanka − frakcja 0-31,5 mm spełniająca wymogi PN-EN
13242:2004 o następujących właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około 2
500 t: - odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź równym
30, LA ≤ LA30 - odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym
bądź równym 30, MDE ≤ MDE30 Wskazane w SIWZ ilości kruszywa nie stanowią ilości
zamawianej. Ilości kruszywa wskazane w SIWZ nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze
strony Wykonawcy. Rozliczenia będą dokonywane w odniesieniu do ilości faktycznych
dostarczonych na podstawie jednostkowych zamówień w okresie obowiązywania umowy. Wskazane
w ust.1 ilości kruszyw mogą ulec zmianie odpowiednio do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Kruszywa stanowiące przedmiot dostawy muszą posiadać Deklaracją właściwości użytkowych lub
certyfikat jakości co stanowi potwierdzenia jakości wymagane przez Zamawiającego. Faktyczne
ilości i rodzaje zamawianych dostaw kruszywa będą wskazywane przez Zamawiającego w
jednostkowych zamówieniach. Szczegółowy sposób wykonywania umowy określa wzór umowy
stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy
zgodnie z postanowieniami SIWZ, załącznikami do SIWZ oraz złożoną ofertą. Wszystkie prace
winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP,
ppoż. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczone i
rozplantowane kruszywo na okres 12 miesięcy na warunkach wskazanych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44113140-8
Dodatkowe kody CPV: 14212200-2, 14210000-6, 45233142-6

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
NAZWA: „Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na
drogach na terenie Gminy Włoszczowa w 2021 roku”
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 189357.88
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
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 230625.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 230625.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 230625.00
Waluta:
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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