
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

„Sukcesywna dostawa kruszywa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Czernica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-003

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czernica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.czernica.pl/pl/62842/1/zamowienia-publiczne-2021.html

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:
„Sukcesywna dostawa kruszywa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b1de810-81a2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030617/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12 08:57

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003580/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszywa kamiennego

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: 2021/BZP 00015843/01

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MTP.271.2.5.2021.MK

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

4.3.) Wartość zamówienia: 203658,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem kruszywa dla potrzeb
Gminy Czernica, w szczególności do bieżącego remontu dróg gminnych w roku 2021.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) zakup kruszyw przez Wykonawcę;
b) dojazd środka transportowego z bazy Wykonawcy do kopalni, celem załadunku kruszyw;
c) transport kruszyw do miejsc wskazanych przez zamawiającego na drogi gminne w 13
miejscowościach Gminy Czernica w tym drogi o nawierzchni nie ulepszonej bądź gruntowej;
d) rozładunek kruszyw w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
e) dojazd środka transportowego do bazy Wykonawcy;
f) szacunkowa ilość zakupu:
• granitowych kruszyw łamanych zwykłych wynosi 5500 ton i obejmuje następujące ilości i
kategorie kruszyw:
- kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm w ilości ok 3200 ton, spełniające wymogi PN-EN
13242:2004,
- kruszywo łamane o frakcji 4-31,5 mm w ilości ok 1100 ton, spełniające wymogi PN-EN
13242:2004,
- kruszywo łamane o frakcji 0-63 mm w ilości ok 1200 ton spełniająca wymogi PN-EN
13242:2004.
• kruszywo granitowe łamane o granulacji 31,5- 63,0 mm - w ilości do 300 ton spełniająca
wymogi PN-EN 13242:2004.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir,
kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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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: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

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:
1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 247229

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 287930

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 247229

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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MGP ORKAN SP. Z O.O. SKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961529929

7.3.3) Ulica: WILCZYCKA 5

7.3.4) Miejscowość: WILCZYCE, WROCŁAW

7.3.5) Kod pocztowy: 51-361

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-01
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8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 247229,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-31
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