
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f383bb56-7438-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00049965/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-08 11:31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00015792/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 171495,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w
2022 roku
1. Zakres.
1.1 Dostawa kruszywa naturalnego, łamanego frakcji: 0/31,5 mm,
1.2 w ofercie należy uwzględnić koszt sprzedaży, załadunku, ważenia, transportu i rozładunku
oraz rozplantowania kruszywa z wyprofilowaniem i wałowaniem drogi 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Czersk i inne koszty konieczne
do prawidłowego wykonania zamówienia,
1.3 szacunkowa ilość do 2000 ton,
1.4 transport kruszywa bezpośrednio na drogi gminne wskazane przez Zamawiającego,
1.5 każdorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 6 ton oraz nie będzie większa niż 20 ton,
1.6 kruszywo zostanie wykorzystane na potrzeby remontów dróg gruntowych.
2. Terminy.
2.1 Wykonawca będzie realizował zamówienie w okresie 10 miesięcy od podpisania umowy,
sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb,
2.2 Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w oparciu o zapotrzebowanie Zamawiającego
określające:
2.2.1 ilość kruszywa (w pojedynczym zapotrzebowaniu nie mniejsza niż 6 ton),
2.2.2 miejsce dostawy, rozładunku, rozplantowania kruszywa z wyprofilowaniem i wałowaniem
drogi na terenie Gminy Czersk,
2.2.3 osobę upoważnioną do odbioru kruszywa.
2.3 Termin każdej dostawy: nie krótszy niż zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie
(od dnia złożenia zamówienia przez pracownika Urzędu Miejskiego – zamówienie telefoniczne
bądź e-mailem). Wykonawca określi w złożonej ofercie deklarowany termin dostawy
zapotrzebowanej partii kruszywa. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 2 dni robocze. 
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3. Zamawiający zastrzega, że określone w pkt 1.3 prognozowane ilości kruszywa nie są
obligatoryjne i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 191880 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 191880 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo -
Handlowe Ryszard Serówka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7671434692

7.3.3) Ulica: Batorowo

7.3.4) Miejscowość: Lipka

7.3.5) Kod pocztowy: 77-420
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7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 191880 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
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