
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 71800-2016 z dnia 2016-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobolew

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew. 2.

Przedmiot zamówienia obejmuję zakup i transport kruszywa dolomitowego o frakcji 0 - 31,5 mm, koloru białego lub szarego,...

Termin składania ofert: 2016-04-07

Sobolew: Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na
terenie gminy Sobolew

Numer ogłoszenia: 120741 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
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:

71800 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobolew, Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, faks 025 6832736.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg

na terenie gminy Sobolew.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i

przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew. 2. Przedmiot zamówienia obejmuję zakup i transport kruszywa dolomitowego o

frakcji 0 - 31,5 mm, koloru białego lub szarego, w ilości 2500 ton, do wyznaczonego przez Zamawiającego sołectwa na

terenie gminy Sobolew. 3. Dostarczone kruszywo o w/w frakcji musi być dopuszczony do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania - musi posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty odpowiadać wszelkim

normom i aprobatom technicznym. 4. Powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 13242, którą należy

dostarczyć na żądanie Zamawiającego 5. W przypadku gdy powstanie wątpliwość co do jakości dostarczonego kruszywa

Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. W przypadku porozumienia,

komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku

negatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany kruszywa na zgodne z SIWZ w wyznaczonym terminie. 6.

Dostawa kruszywa realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiacącego, na każde telefoniczne lub pisemne

polecenie Zamawiającego, na wskazaną drogę i w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczać

kruszywo w dni robocze oraz w awaryjnych sytuacjach w soboty. Kruszywo musi być dowożone w godzinach od 8:00 do

15:00 w ilości podanej w zamówieniu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-2.

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: 21.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-- Handlowo-Usługowe GABI Aneta Wikierska, Grochocice 15, 27-530 Ożarów, kraj/woj.

świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153375,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 120540,00

Oferta z najniższą ceną: 120540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 144525,00

Waluta: PLN .


