
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących własność Gminy Pysznica w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.5.2.) Miejscowość: Pysznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 841 00 04

1.5.8.) Numer faksu: 15 841 00 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pysznica.bip.gmina.pl

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:
Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących własność Gminy Pysznica w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a935e210-908a-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103834/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30 13:46

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042056/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących własność gminy Pysznica w 2022 r.

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061345/01

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: RI.III.271.2.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 167200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących własność gminy Pysznica w 2022 roku.
2. Lokalizacja dostawy wraz z usługą: Gmina Pysznica. 
3. Określenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa.
4. Zakres bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących własność Gminy Pysznica w 2022 roku
obejmuje: 
1) dostawę wraz z usługą wbudowania następujących materiałów drogowych z kruszyw naturalnych w asortymencie: 
a) mieszanka sortowana frakcja 0-32 mm - ilość około 2000 ton,
b) tłuczeń frakcja 20-63 mm - ilość około 400 ton, 
2) usługę następującym sprzętem drogowym:
a) walec stalowy w ilości około 100 godzin,
b) ładowarka o poj. łyżki min. 3 m3 w ilości około 10 godzin,
c) równiarka w ilości około 50 godzin.
5. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszyw z żużla hutniczego.
6. Przedmiot dostawy musi spełniać normy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy
europejskie: PN-EN 12620+A1, PN-EN 13043, PN-EN 13242+A1.
7. Warunki ogólne i techniczne wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

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: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 205656,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 288037,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 205656,00 PLN

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00103834/01 z dnia 2022-03-30

2022-03-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



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: USŁUGI TRANSPORTOWE I BUDOWLANO-REMONTOWE
Jan Herdzik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 830102554

7.3.3) Ulica: Wolności 190

7.3.4) Miejscowość: Pysznica

7.3.5) Kod pocztowy: 37-403

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 205656,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp możliwość skorzystania z prawa opcji tzn. dodatkowych dostaw i
usług.
2. Dodatkowe dostawy uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.
3. Dodatkowe dostawy nie przekroczą 35 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Dodatkowe dostawy i usługi w ramach prawa opcji obejmować będą dostawę materiałów i wykonanie usług wymienionych
w Rozdziale III ust. 4 niniejszej SWZ.
5. Dodatkowe dostawy i usługi zrealizowane będą po cenach jednostkowych określonych w umowie.
6. O dodatkowych dostawach i usługach (w ramach prawa opcji) Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż do
dnia 31 października 2022 r. (po tej dacie prawo Zamawiającego wygaśnie).
7. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego realizacji prawa opcji.
8. Prawo opcji będzie realizowane na podstawie zapisów zawartych w umowie podstawowej.
9. Sposób postępowania Zamawiającego jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Opinii Prawnej Urzędu Zamówień
Publicznych pod nazwą: ,,Prawo opcji” w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00103834/01 z dnia 2022-03-30

2022-03-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy


	Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących własność Gminy Pysznica w roku 2022
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 322
	1.5.2.) Miejscowość: Pysznica
	1.5.3.) Kod pocztowy: 37-403
	1.5.4.) Województwo: podkarpackie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
	1.5.7.) Numer telefonu: 15 841 00 04
	1.5.8.) Numer faksu: 15 841 00 17
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	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:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a935e210-908a-11ec-94c8-de8df8ed9da1
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103834/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30 13:46
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042056/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	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 00061345/01

	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: RI.III.271.2.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 167200,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

	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: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	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: 205656,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 288037,80 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 205656,00 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: USŁUGI TRANSPORTOWE I BUDOWLANO-REMONTOWE Jan Herdzik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 830102554
	7.3.3) Ulica: Wolności 190
	7.3.4) Miejscowość: Pysznica
	7.3.5) Kod pocztowy: 37-403
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-25
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 205656,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

	SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE


