
Ogłoszenie nr 510135165-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.  

Gmina Przesmyki: Dostawa kruszywa drogowego w ramach funduszu sołeckiego do 

remontów dróg lokalnych na terenie Gminy Przesmyki w 2019 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: 556597-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Przesmyki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158256900000, ul. ul. 11 Listopada  13, 

08-109  Przesmyki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 412 311, e-mail 

gmina@przesmyki.pl, faks 256 412 322 w. 103.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.przesmyki.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa kruszywa drogowego w ramach funduszu sołeckiego do remontów dróg lokalnych 

na terenie Gminy Przesmyki w 2019 roku.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

GKIZp.271.12.2019  

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. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego w ramach funduszu 

sołeckiego do remontów dróg lokalnych na terenie Gminy Przesmyki w 2019 roku. 2. 

Wymagania w zakresie kruszywa: – kruszywo łamane skalne frakcja 0 - 31,5 mm, gatunek I 

spełniajace normę PN-EN 13242 posiadające wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty 

lub świadectwa jakości lub kamień naturalny kruszony o frakcji 0-31,5 mm. Wykonawca 

dostarczy stosowne dokumenty co najmniej na 3 dni przed ropoczęciem dostaw. 3. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na kruszywo wynosi ok 2 600 ton. Zamawiający posiada 

określone limity środków finansowych w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego dla 

poszczególnych sołectw na 2019 rok. Ostateczne ilości dostawy kruszywa zostaną okreslone 

po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty. Z tytułu ewentualnych 



zmian ilościowych Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia. 4. Dostawa obejmuje 

koszty zakupu, transportu i rozładunku, które wykonawca musi wkalkulować w cenę oferty. 

Rozładunek kruszywa na drodze powinien być wykonany w sposób nieutrudniający 

przejazdu, tj. kruszywo powinno być rozsypane na odcinkach dróg wskazanych przez sołtysa 

danej miejscowości. 5. Dostawa każdej partii kruszywa powinna odbywać się w obecności 

sołtysa danej miejscowości lub osoby przez niego upoważnionej, po wcześniejszym 

zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu 

materiału jest zobowiązany przekazać dowody wydania WZ lub inny dokument 

potwierdzający masę ładunku sołtysowi. Kopię takiego dokumentu Wykonawca przekaże 

również Zamawiajacemu łącznie z fakturą. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny 

zgodności dostarczonego materiału z przedmiotem umowy oraz jego ilości poprzez pomiary 

kontrolne poszczególnych jego partii. Kontrola tonażu odbędzie się w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 7. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu, 

Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa 

(dotyczy to wilgotności samego kruszywa oraz warunków na drogach gruntowych). 8. 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony 

prawami osób trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani 

zabezpieczenia. 9. Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości i ilości dostarczonego 

kruszywa w szczególności pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. 10. Wykonawca 

pokryje koszty ważenia 5% losowo wybranych pojazdów. 11. W przypadku stwierdzenia, 

którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może w szczególności: odmówić zapłaty 

wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać wymiany 

kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 godzin od dnia, w którym dana okoliczność 

zaistniała, na koszt wykonawcy. 12. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych 

dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, 

drut, itp.).  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 14212200-2 

 

Dodatkowe kody CPV: 60100000-9  

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: 03/07/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 169326.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  5  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5  

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: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: F.H.U. Joanna Szlązek  

Email wykonawcy: szlazek@metal-trans.pl  

Adres pocztowy: ul. Modrzewiowa 8  

Kod pocztowy: 05-332  

Miejscowość: Siennica  

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 220662.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 220662.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 271830.00  

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.  
 


