
Ogłoszenie nr 510018704-N-2020 z dnia 31-01-2020 r. 

Gmina Rząśnik: Dowóz kruszywa, piasku i pospółki wraz z rozplantowaniem na drogi gminne 
na terenie gminy Rząśnik w 2020 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: 502041-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Rząśnik, Krajowy numer identyfikacyjny 55066810800000, ul. ul. Jesionowa  3, 07-205  
Rząśnik, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 59 29 260, e-mail przetargi@rzasnik.pl, faks 
29 59 29 285. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.rzasnik.pl, www.rzasnik.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dowóz kruszywa, piasku i pospółki wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy 
Rząśnik w 2020 roku 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.2020 

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 sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego w ilości 6500 ton 
(gruzu kruszonego 500 ton, piasku/żwiru 1000 ton, pospółki 5 000 ton) z przeznaczeniem na 
remont dróg. Dostarczony tłuczeń, żwir i piasek muszą spełniać wymagania materiału do 
podbudowy dróg. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu 
dostaw o 30 procent. Zakres przetargu obejmuje zakup i dostawę (załadunek, transport, 
rozładunek, rozplantowanie i profilowanie) żwiru i piasku na drogi gminne na terenie gminy 
Rząśnik. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności: - zakup kruszywa jego załadunek 
transport na wskazane miejsce na terenie gminy Rząśnik, oraz rozładunek i rozplantowanie i 
profilowanie, - dostarczane kruszywo powinno spełniać wymagania techniczne określone w 
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załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 19 listopada 2010 r. oraz normy PN-EN 13242, - rozplantowanie i profilowanie na bieżąco 
dostarczonego kruszywa na drodze w sposób umożliwiający utrzymanie przejezdności. 
Wykonanie dostawy polegać będzie na dostarczeniu na wskazaną przez Zamawiającego 
drogę/odcinek dróg/ materiału utwardzającego, rozplantowanie go sprzętem mechanicznym i 
uformowanie korony drogi. Profilowanie nawierzchni drogi należy wykonać przy użyciu 
równiarki (oraz ewentualnie innego sprzętu uzupełniającego jeżeli zajdzie taka potrzeba) w taki 
sposób aby usunąć wszelkie nierówności i nadać jej właściwe pochylenie poprzeczne od 2 do 
5%, jednostronne lub daszkowe, zależnie od otoczenia). Z uwagi na zróżnicowany charakter 
dróg gruntowych, oraz różny stopień ich zniszczenia liczbę przejazdów równiarki należy 
dostosować do uzyskania docelowego profilu drogi. Zamawiający wymaga wykonania 
zamówienia z materiału posiadającego atest lub certyfikat stwierdzający przydatność materiału 
do wbudowania zgodnie z obowiązującymi normami lub laboratoryjnego orzeczenia o jakości i 
przydatności kruszywa naturalnego na nawierzchnie drogowe. 2. Wyprofilowaną drogę należy 
następnie zagęścić walcem drogowym o masie min. 10 ton. 3. Jeżeli podczas prowadzenia robót 
uszkodzona zostanie jakakolwiek infrastruktura drogowa, Wykonawca niezwłocznie ją 
odtworzy. 4. Prace wykonywane będą każdorazowo po zleceniu przez Zamawiającego. Zlecenie 
zawierało będzie wskazanie miejsca wykonania prac, określenie rodzaju prac i ich wielkość. 
Wykonawca wykona prace w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia. Zlecenia mogą 
być przesłane Wykonawcy fax-em, lub e-mail-em, bądź telefonicznie. 5. Wykonawca ma 
obowiązek właściwego zabezpieczenia oraz czasowego oznakowania prowadzonych robót na 
własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązuje się do wykonywania robót 
w kamizelkach odblaskowych, zgodnie z zasadami BHP. 6. Wykonawca we własnym zakresie 
zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 14212200-2 

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: 31/01/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 146000.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
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0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: „MARCIN-TRANS” F.U.T. Marcin Pawlak, Popowo Kościelne 39, 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 07-203 Somianka Popowo Kościelne 39 
Kod pocztowy: 07-203 
Miejscowość: Popowo Kościelne 39 
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 179580.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179580.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179580 
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. 

Page 3 of 3

31.01.2020https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9e10e3ca-07ff-47ef-9a2b-4f0b43693683


