
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 279898-2015 z dnia 2015-10-21 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Cedry Wielkie

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 304 sztuk nowych płyt drogowych typu JOMBO wymiarach 1,00 x 0,75 x 0,125

m i dopuszczalnym obciążeniu P: 50 kN z atestem na każdą partię dostarczonych płyt. Płyta drogowa winna odpowiadać

wymogom...

Cedry Wielkie: Dostawa nowych płyt drogowych typu J OMBO

Numer ogłoszenia: 287050 - 2015; data zamieszczenia: 2 7.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 279898 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel.

58 6836164, faks 58 6836166.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa nowych płyt drogowych typu JOMBO.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 304 sztuk nowych płyt

drogowych typu JOMBO wymiarach 1,00 x 0,75 x 0,125 m i dopuszczalnym obciążeniu P: 50 kN z atestem na

każdą partię dostarczonych płyt. Płyta drogowa winna odpowiadać wymogom Aprobaty technicznej wydanej

przez Instytut Budowy Dróg i Mostów lub równoważnej. 2.Parametry techniczne płynny winny odpowiadać:

a)wymiary 1,00 x 0,75 x 0,125 m dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 3 mm na długości i szerokości oraz

5 mm na wysokości; b)wygląd zewnętrzny: zwarta struktura, jednakowa tekstura powierzchni licowej;

c)wytrzymałość na ściskanie: nie mniejsza niż 30 Mpa; d)nasiąkliwość: nie większa niż 5% badana wg PN -

88/B-06250; e)mrozoodporność: F 125, badana wg PN - 88/B-06250; f)odporność na ścieranie na tarczy

Boehmego do 3,5 mm wg PN - 84/B-04111 g)zbrojenie - podwójna siatka z drutu (minimum fi 6 mm). 3.W cenie

jednej sztuki płyty drogowej należy uwzględnić transport i rozładunek w miejsce wskazane przez pracownika

Urzędu Gminy Cedry Wielkie. 4.Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie i potwierdzi faksem o

terminie dostawy płyt drogowych z dwudniowym wyprzedzeniem. 5.Wraz z dostawą płyt drogowych, Wykonawca

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atest na dostarczone płyty. 6.Zamawiający dopuszcza ujęcie w

ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zapewnienia wszystkich

parametrów nie gorszych niż określone powyżej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność,
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przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz

pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom. 7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał

w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 8.Realizacja zamówienia podlega

prawu polskiemu. 9.Cenę oferty należy traktować jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy.

10.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 11.Zamawiający nie ponosi

odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

12.Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji

przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek

sposób mogą płynąć na cenę oferty lub realizację zamówienia. 13.Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie

potwierdzona każdorazowo protokołem zdawczo - odbiorczym. Podpisany przez obie strony zamówienia protokół

zdawczo - odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.11.38.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  26.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

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

Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski, ul. Marchewicza 18, Kościerzyna, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 8943,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  11000,73

Oferta z najni ższą ceną: 11000,73 / Oferta z najwy ższą ceną: 11000,73

Waluta:  PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej r ęki albo

zapytania o cen ę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z
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dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia

jest zgodne z przepisami.

Tryb z wolnej ręki w niniejszym postępowaniu zastosowano z uwagi na udzielenie dotychczasowemu

wykonawcy dostaw zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia

podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Do powyższego

postępowania zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7
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