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Ogłoszenie nr 510050711-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg: Dostawa płyt betonowych drogowych 300x150x15 do remontu drogi
powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo
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: 512738-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 19168726000000, ul. ul. Mickiewicza
9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562-34-61, e-mail
pzdstg@pzdstg.alpha.pl, faks (058) 562-34-62.
Adres strony internetowej (url): www.pzdstg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa płyt betonowych drogowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc.
Szteklin-Bietowo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD.404.3.2019.PCh
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. Zakres zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem transportem
oferenta płyt drogowych betonowych 300x150x15 na drogę nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo w
ilości 660 szt. (miejscowość Szteklin 186 szt., miejscowość Bietowo 474 szt.) 2. Termin
realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie
dłuższym niż 8 tygodni (56 dni) od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji wynosi
4 tygodnie (28 dni) od daty podpisania umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert
„Termin realizacji”. 3. Wymagania jakie powinny spełniać dostarczone płyty drogowe: 1) płyty
drogowe muszą spełniać wymagania określone w Normie BN 80/6775-03/01 Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, i torowisk tramwajowych.
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Wspólne wymagania, BN-80/6775/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów, i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe, Zamawiający dopuszcza
dostarczenie płyt drogowych spełniających wymagania norm równoważnych, 3) Wszystkie
zamawiane płyty muszą być z I gatunku oraz posiadać klasę mrozoodporności, wytrzymałość na
ściskanie, klasa betonu nie może być mniejsza niż C30/37, nasiąkliwość poniżej 5%, 4)
powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków, 5) Zamawiający nie dopuszcza
odchyłki od wymiarów nominalnych. 4. Odbiór dostaw: Odbioru dostawy dokona pracownik
Powiatowego Zarządu Dróg lub osoba upoważniona przez Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Starogardzie Gdańskim na podstawie dokumentów przewozowych wystawionych w
miejscu załadunku przedstawionych przez Dostawcę (dowód WZ). 5. Sposób realizacji
zamówienia: 1) Płyty drogowe należy dostarczyć Zamawiającemu i rozładować przy gruntowej
drodze powiatowej nr 2721G w miejscowościach Szteklin i Bietowo. 2) Transport i rozładunek
płyt drogowych leży po stronie Wykonawcy. 3) W cenę jednostkową płyt drogowych należy
wkalkulować koszty związane z ich transportem i rozładunkiem do w/w miejsc składowania. 4)
Szczegółowe miejsce rozładunku wskazane zostanie przez Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego przed terminem realizacji zamówienia o
wskazanie szczegółowego miejsca rozładunku. 5) Do każdej dostarczonej partii płyt Wykonawca
przedłoży deklaracje zgodności z polską normą. 6) Po zrealizowaniu całości dostaw zostanie
spisany protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 6.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca
odpowiedzialny jest za ilość i jakość przedmiotu zamówienia. 2) Prefabrykaty na czas transportu
i jego rozładunku, muszą być należycie zabezpieczone tak, aby podczas rozładunku nie
zagrażały bezpieczeństwu pracowników. 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji umowy. 4) Koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym zakup płyt jak również koszty związane z ich transportem do
miejsca składowania i rozładunkiem ponosi Wykonawca w ramach 5) Ujawnioną wadę w
okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone
płyty przez okres zadeklarowany w OFERCIE, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy
licząc od daty wystawienia faktury po zrealizowaniu dostawy. Wykonawca może zadeklarować
okres gwarancji dłuższy, 60 miesięcy i więcej, jednak do oceny oferty uwzględniony będzie
okres gwarancji maksymalnie 60 miesięcy. 8. Produkt dostarczony Zamawiającemu, a nie
odpowiadający warunkom SIWZ nie zostanie odebrany od Wykonawcy. W zaistniałej sytuacji,
w terminie nieprzekraczalnym 5 dni kalendarzowych, Wykonawca winien dostarczyć produkt
odpowiadający wymogom specyfikacji łącznie z deklaracje zgodności z polską normą. 9. Jeżeli
w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, których mowa w art. 30
ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z ze.) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.
Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w
zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w dokumentach przetargowych. 10. Stosownie do treści art. 29 ust.
3 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
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III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 215160.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa Marcin Czarnowski
Email wykonawcy: czarnowskimarcin@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 48
Kod pocztowy: 83-425
Miejscowość: Dziemiany
Kraj/woj.: pomorskie
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 264646.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 264646.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 312543.00
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:
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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.
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