
Ogłoszenie nr 510042246-N-2020 z dnia 09-03-2020 r.
Powiatowy Zarząd Dróg: Dostawa kruszywa dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
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: 508201-N-2020
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 13038229700000, ul. ul. Mazowiecka  7, 
06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 737 814, e-mail 
pzd@pzdciechanow.pl, faks 236 725 414.
Adres strony internetowej (url): http://pzdciechanow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kruszywa dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.231.2.2020
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 dostawa kruszywa płukanego łamanego bazaltowego o uziarnieniu
2 - 5,6 mm do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ilości 250 ton. 1) Wymagania 
dotyczące kruszywa: 2) kruszywo musi spełniać wymogi normy PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 3) kruszywo musi być zgodne z wymaganiami 
technicznymi - WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych; 4) kruszywo musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub 
świadectwa potwierdzające spełnienie normy dla kruszyw drogowych, które należy dostarczyć 
Zamawiającemu; 5) kruszywo łamane musi być pozbawione zapylenia (płukane); 6) kruszywo nie 
może zawierać gliny, gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić
pojazdy poruszające się po drogach a także innych trudno rozkładalnych zanieczyszczeń (plastik, 
guma, itp.); 2. W przypadku dostarczenia kruszywa nieodpowiedniej jakości, Wykonawca dokona 
jego wymiany na własny koszt w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 3. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, to jest dostawę kruszywa 
wykonanego według innych norm niż wymienione powyżej. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane



kruszywo spełnia w/w wymagania. 4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać kruszywo 
własnym transportem na plac Obwodów Drogowych przy ul. Sienkiewicza 35 w Ciechanowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 14212300-3

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: 27/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27675.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SPG Polska TRUCK Sebastian Stadnik
Email wykonawcy: biuro@spgpolska.eu
Adres pocztowy: Mieczków 24 a
Kod pocztowy: 55-311
Miejscowość: Kostomłoty
Kraj/woj.: dolnośląskie

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 32595.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32595.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35270.00
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:

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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