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Ogłoszenie nr 510428120-N-2021 z dnia 14.04.2021 r.
Powiat Piski Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu:
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni bitumicznych
z podzialem na 2 zadania:
ZADANIE NR 1 Dostawa 90 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej C65 B3 PUIRC;
ZADANIE NR 2
Dostawa 40 ton mieszanki mineralno
bitumicznej „na zimno” (workowanej)
do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od -20°C do +40°C.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie bylo przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 770093-N-2020
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Piski Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Krajowy numer identyfikacyjny 79067601000000,
ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo: Polska,
tel. 87 423 28 07, e-mail: parkwaypzd®hot.pl, faks 87 423 24 22.
Adres strony internetowej (urfl: www.pzd.pisz.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni bitumicznych z podziałem
na 2 zadania:
ZADANIE NR I Dostawa 90 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej C65 83 PU RC;
ZADANIE NR 2 Dostawa 40 ton mieszanki mineralno bitumicznej „na zimno” (workowanej) do wbudowania
w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od -20 C do 40 C.
Numer referencyjny~e±e/i dotyczy): PZD.32 10.17.2020
11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wie/kość, zakres, rodzaj ii/ość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania ż wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę potrzeb Zamawiającego) dostawa materiałów z przeznaczeniem do
wykonywania bieżących remontów nawierzchni bitumicznych z podziałem na 2 zadania:
ZADANIE NR I Dostawa 90 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej C65 83 PU RC;
ZADANIE NR 2 Dostawa 40 ton mieszanki mineralno bitumicznej „na zimno” (workowanej) do wbudowania
w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od 20 C do 40 C.
I. Miejsce dostaw: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6; Obwód Drogowy Nr 2 w
Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Polna 18.
2. Ww. ilości materiałów są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy i mogą
ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych od Zamawiającego.
Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem.
3. Materiały dostarczane będą partiami, w ilości po ok. 10 ton jednorazowo. Zgłoszenie zapotrzebowania przez
Zamawiającego będzie następowało w formie pisemnej (faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca dostarczy
zamówioną partię materiałów w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni, licząc od
dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Zamawiający, w pisemnym zgłoszeniu, każdorazowo określi rodzaj materiału, ilość
jaką należy dostarczyć i wskaże miejsce rozładunku. Koszt transportu materiałów leży po stronie Wykonawcy.
4. Kationowa emulsja asfaltowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13808:2013-lOE oraz powinna posiadać
certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełuienie tej normy. Wykonawca przy każdej dostawie będzie
zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczona emulsja spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego.
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5. Mieszanka mineralno

—

bitumiczna „na zimno” powinna być materiałem dobrej jakości:

-

wytworzona z

drobnoziarnistej mieszanki mineralnej o uziarnieniu od O do 10 mm, na bazie modyfikowanego upłynnionego asfaltu
drogowego; przeznaczona do stosowania w temperaturze otoczenia od 20°C do ± 40°C; posiadać aktualną
Aprobatę Techniczną stwierdzającą przydatność mieszanki do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych;
posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań
higienicznych; posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale IV SJWZ.
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak
11.5) Główny Kod CPV: 44113700-2
SEKCJA 111: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie
111.3) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: I
NAZWA: Zadanie Nr I
IV.I) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/202 1
JV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 115363.71
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: I
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: O
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: O
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: O
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Spółka z o.o.
Email wykonawcy: prdelk®post.pl
Adres pocztowy: ut. Kolonia I
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko mazurskie
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: 128079.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 128079.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 128079.90
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: nie
dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
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CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zadanie Nr 2
IV.I) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
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Wartość bez VAT: 1624524
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: I
w tym:
liczba otrzymanych ofert od malych i średnich przedsiębiorstw: I
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: O
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: O
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: O
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Spółka z o.o.
Email wykonawcy: prdelk®post.pl
Adres pocztowy: ul. Kolonia I
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj woj.: warmińsko mazurskie
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: 18056.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 18056.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 18056.40
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: nie
dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
-

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA OCENĘ: nie dotyczy
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp: nie dotyczy
lV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami: nie dotyczy
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