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Og oszenie nr 321732 - 2016 z dnia 2016-10-12 r.

Rzeszów: Dostawa soli drogowej niezbrylaj cej do zimowego
utrzymania dróg z transportem i roz adunkiem
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak
Numer og oszenia: 310017
Og oszenie o zmianie og oszenia zosta o zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
Post powanie zosta o przeprowadzone przez centralnego zamawiaj cego
nie
Post powanie zosta o przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiaj cy powierzy /powierzyli
przeprowadzenie post powania
nie
Post powanie zosta o przeprowadzone wspólnie przez zamawiaj cych
nie
Post powanie zosta o przeprowadzone wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa stw cz onkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post powania wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa stw cz onkowskich
Unii Europejskiej – maj ce zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., krajowy numer
identyfikacyjny 69026099100000, ul. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, 35304 Rzeszów, pa stwo Polska, woj.
podkarpackie, tel. 178 613 001, faks 178 613 003, e-mail mpgk@mpgk.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mpgk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO:
Inny: Spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je eli dotyczy):
Podzia obowi zków mi dzy zamawiaj cymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania post powania z zamawiaj cymi z innych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej (je eli
zamówienie zosta o udzielone przez ka dego z zamawiaj cych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez
ka dego z zamawiaj cych, je eli zamówienie zosta o udzielone w imieniu i na rzecz pozosta ych zamawiaj cych w sekcji
I nale y wskaza który z zamawiaj cych zawar umow ):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego:
Dostawa soli drogowej niezbrylaj cej do zimowego utrzymania dróg z transportem i roz adunkiem
Numer referencyjny (je eli dotyczy):
NO-223/VII/16
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko , zakres, rodzaj i ilo dostaw, us ug lub robót
budowlanych lub okre lenie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego okre lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us ug lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej niezbrylaj cej DR do zwalczania lisko ci zimowej dróg wraz z
transportem i roz adunkiem. Przez dostaw soli drogowej nale y rozumie zakup oraz dostarczenie i roz adunek na
miejsce tj. magazyn przy ul. Ciep owniczej 11 w Rzeszowie. Zakres zamówienia obejmuje 4 000 Mg w tym: - 1 500 Mg
soli – zamówienie podstawowe, - 2 500 Mg soli – prawo opcji. Zgodnie z prawem opcji, Zamawiaj cy gwarantuje zakup
1 500 Mg z maksymalnej (4 000 Mg) ilo ci soli. Dostawa ponad gwarantowany próg zale na b dzie od potrzeb
Zamawiaj cego, przy czym nie zakupienie przez Zamawiaj cego soli ponad gwarantowan ilo nie stanowi podstaw do
adnych roszcze Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nast pi poprzez powiadomienie Wykonawcy o rozszerzeniu
przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy w sposób przewidziany dla zamawiania poszczególnych dostaw soli i
nie wymaga zmiany umowy. 2.Zamawiaj cy wymaga, aby dostarczana sól spe nia a nast puj ce parametry: - posta
krystaliczna, sypka, - barwa bia a (dopuszczalny odcie szary lub ró owy), - zawarto NaCl nie mniej ni 90,0 % zawarto wody najwy ej 3,0 % - substancje nierozpuszczalne w wodzie najwy ej 8,0 % - siarczany SO4 najwy ej 2,0
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% - elazocyjanek potasu nie mniej ni 20,00 mg/kg - ziarnisto : - max. 20 % ziaren poni ej 1 mm, - max. 10 %
ziaren powy ej 6 mm. 3.Dostarczona sól musi posiada : - aktualny atest Pa stwowego Zak adu Higieny, - aktualn
opini techniczn Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, - kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatu
niebezpiecznego zgodn z Rozporz dzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku (Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku ze zm). 4.Wykonawca dostarczy
Zamawiaj cemu wraz z realizacj pierwszej dostawy (realizacj pierwszego zamówienia cz ciowego) dokumenty
opisane powy ej, aktualne na dzie podpisania umowy. Jednocze nie Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia
aktualno ci tych dokumentów przez ca y czas trwania umowy. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do weryfikacji
aktualno ci opinii technicznej IBDiM oraz atestu PZH na ka dym etapie umowy. 5.Realizacja dostaw odbywa si b dzie
sukcesywnie, wed ug zapotrzebowa cz stkowych sk adanych ka dorazowo przez Zamawiaj cego faksem lub drog
elektroniczn za potwierdzeniem w zale no ci od potrzeb Zamawiaj cego. 6.Wykonawca dostarczy zamówion ilo soli
w terminie do 72 godz (maksymalnie) od wys ania zamówienia faksem lub drog elektroniczn . 7.Wykonawca
zobowi zany jest dostarczy sól drogow , pojazdami o adowno ci min. 24 Mg ka dy, wyposa onymi w zabezpieczenie
chroni ce dostarczan sól drogow przed opadami atmosferycznymi. 8.Pozosta e warunki wykonania zamówienia
okre lone zosta y szczegó owo we wzorze umowy stanowi cym za cznik do SIWZ.
II.4) Informacja o cz ciach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na cz ci:
Nie
II.5) G ówny Kod CPV: 34927100-2
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Og oszenie dotyczy zako czenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Post powanie/cz
zosta o uniewa nione nie
Nale y poda podstaw i przyczyn uniewa nienia post powania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2016
IV.2 Szacunkowa ca kowita warto zamówienia
Warto bez VAT816000.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma ych i rednich przedsi biorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa stw nieb
cych cz onkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn :
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta o udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj cym si o udzielenie:
nie
Wojciech Pasich PPHU WOJTEX , , ul. Junacka 25/2, 30-237 , Kraków, kraj/woj. ma opolskie
Wykonawca jest ma ym/ rednim przedsi biorc : tak
Wykonawca pochodzi z innego pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa stwa:
Wykonawca pochodzi z innego pa stwa nie b
cego cz onkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa stwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN /KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto umowy 971700.00
Oferta z najni sz cen /kosztem
> Oferta z najwy sz cen /kosztem
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz ci zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Warto lub procentowa cz
zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG OSZENIA, ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ R KI ALBO ZAPYTANIA O CEN
IV.9.1) Podstawa prawna
Post powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Nale y poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja ni , dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
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