Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 72362-2016 z dnia 2016-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radziłów
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest sukcesywna dostawa: żwiru (pospółki) frakcji 0-31 mm (pozbawionego kamieni o średnicy przekroju poprzecznego
większej niż 31 mm, które to kamienie po umieszczeniu w drodze...
Termin składania ofert: 2016-04-12
Radziłów: Dostawy żwiru i kruszywa łamanego przeznaczonego na remont dróg
gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów.
Numer ogłoszenia: 104594 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 72362 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj.
podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy żwiru i kruszywa
łamanego przeznaczonego na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy
Radziłów..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym
postępowaniem jest sukcesywna dostawa: - żwiru (pospółki) frakcji 0-31 mm (pozbawionego
kamieni o średnicy przekroju poprzecznego większej niż 31 mm, które to kamienie po
umieszczeniu w drodze mogłyby spowodować znaczne uszkodzenie mechaniczne elementów
podwozi czy silników pojazdów mechanicznych). Zamawiana frakcja powinna być
pozbawiona ciał obcych oraz gliny. - kruszywa łamanego frakcji 2-31,5 mm Obydwie frakcje
mają spełniać wymogi do zastosowania przy remontowaniu dróg gruntowych. Zamówienie
obejmuje swoim zakresem także załadunek dostarczanego materiału na terenie kopalni żwiru,
transport dostarczanego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz
rozładunek dostarczanego materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją dostawy: 1. Żwir (pospółka)
frakcji 0-31 mm: a) msc. Dusze - około 280 ton b) msc. Dębówka - około 280 ton c) msc.

Łoje-Awissa - około 440 ton d) msc. Rydzewo-Pieniążki - około 240 ton e) msc. Czachy około 120 ton f) msc. Radziłów - około 820 ton g) msc. Konopki Awissa - około 280 ton h)
msc. Racibory - około 440 ton i) msc. Kownatki - około 300 ton j) msc. Brychy - około 360
ton k) msc. Glinki - około 220 ton l) msc. Okrasin - około 260 t m) msc. Słucz - około 280 t
Łączna szacunkowa ilość żwiru (pospółki) frakcji 0-31 mm: 4320 ton Zamawiający określi
dokładne miejsce wyładunku w momencie dostarczenia powyższego materiału w obręb
miejscowości. Dokładne wskazanie lokalizacji odbędzie się za pośrednictwem delegowanego
pracownika Urzędu Gminy w Radziłowie lub Zakładu Komunalnego w Radziłowie. 2.
Kruszywo łamane frakcji 2 -31,5 mm Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wraz z
lokalizacją dostawy: a) Plac przy Szkole Podstawowej w Radziłowie, ul. Sportowa 1,
Radziłów - łącznie 100 ton. Ponadto: - Zamawiający żąda, by Wykonawca rozpoczął
dostarczanie przedmiotu zamówienia (dla danej miejscowości) w okresie co najwyżej 48
godzin (słownie: czterdziestu ośmiu godzin) od momentu powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego o potrzebie dostarczenia materiału. Dostarczenie materiału (wliczając w to
czas potrzebny na wyładunek) musi odbyć się w przedziale godzinowym od godziny 8.00 15.00 na terenie dróg gruntowych z terenu Gminy Radziłów. - Zamawiający informuje, że w
porozumieniu z Wykonawcą rozłoży żądania dostaw w taki sposób, by Wykonywane dostawy
nie nakładały się na siebie i nie kumulowały się w tym samym terminie. Zamawiający dołoży
starań, aby dostawy odbywały się w sposób racjonalny względem terminowego zarządzania
transportem przedmiotu zamówienia. - Zamawiający informuje, że lista miejscowości zawarta
w rozdziale III SIWZ nie musi pokrywać się z faktyczną kolejnością dowozu, której będzie
żądał Zamawiający. - Zamawiający informuje, że obręb miejscowości, w którym znajdują się
drogi gruntowe, na które należy dostarczyć materiał będący przedmiotem zamówienia, nie
przekracza 3 km od centrum miejscowości wymienionych w rozdziale III SIWZ.
Zamawiający żąda, by Wykonawca wkalkulował ewentualny koszt transportu w oferowaną
cenę (mając na uwadze maksymalnie 3 km promień licząc od centrum miejscowości) - Ilość
zamawianego materiału wspomnianego w rozdziale III pkt. 2 niniejszej SIWZ jest
szacunkowa, a zatem może zostać ograniczona lub zwiększona przez Zamawiającego bez
obowiązku wypowiedzenia umowy. Zamawiający przewiduje możliwe zamówienie
uzupełniające, mogące nastąpić zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605.) w zależności od aktualnych potrzeb
Zamawiającego. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy nie powoduje dla Zamawiającego
żadnych konsekwencji prawno- finansowych i nie wymaga zmiany umowy. Rozliczenie
będzie następowało za faktycznie dostarczoną ilość ton żwiru zgodnie z zamówieniem
Zamawiającego, w cenach jednostkowych netto złotych/tonę plus należny podatek VAT. Cena powinna zawierać: wartość dostarczanego materiału, koszt załadunku dostarczanego
materiału na terenie kopalni żwiru, transport dostarczanego materiału środkami transportu
Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz rozładunek dostarczanego
materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Zamawiający żąda, by przedmiot
zamówienia pochodził z legalnie działającej żwirowni, która posiada wszelkie niezbędne
koncesje oraz spełnia wszelkie wymogi prawne pozwalające na prowadzenie działalności
górnictwa skalnego, w tym także wydobycia żwiru i kruszyw..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91481,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 69451,20
Oferta z najniższą ceną: 69451,20 / Oferta z najwyższą ceną: 117120,60
Waluta: PLN .

