
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 12183-2016 z dnia 2016-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kąty Wrocławskie 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) kruszyw drogowych wraz z ich transportem, na teren 

dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w roku 2016. 2. Zakres usługi obejmuje: - 

zakup kruszyw przez Wykonawcę, - dojazd... 

Termin składania ofert: 2016-02-15  

 

Kąty Wrocławskie: Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na 

terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016, wraz z 

transportem 

Numer ogłoszenia: 47062 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak, numer ogłoszenia w BZP: 12183 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszyw drogowych do 

remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016, wraz z 

transportem. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zakup 

kruszyw drogowych wraz z ich transportem, na teren dróg gminnych na terenie Miasta i 

Gminy Kąty Wrocławskie, w roku 2016. 2.Zakres usługi obejmuje:zakup kruszyw przez 

Wykonawcę, dojazd środka transportowego z bazy Wykonawcy do kopalni lub innego 

miejsca w którym zakupiono kruszywa, celem załadunku kruszyw, transport kruszyw na 

drogi gminne zlokalizowane na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w tym drogi o 

nawierzchni nieulepszonej bądź gruntowej, rozładunek kruszyw w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, dojazd środka transportowego do bazy Wykonawcy lub do kopalni 

w celu wykonania następnego załadunku. 3.Szacunkowa ilość dostawy kruszyw drogowych 

wynosi około 5 500 ton i obejmuje następujące ilości i rodzaje kruszyw: 1) granitowe 

kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 mm w ilości do 4 500 ton, 2) granitowe kruszywo łamane 

o frakcji 31,5/63 mm w ilości do 1000 ton. 4.Kruszywo musi spełniać obowiązujące normy 

dla kruszyw drogowych, a w szczególności spełniać wymagania normy PN-EN 13242 oraz 

posiadać analizę granulometryczną wg PN-EN 933-1. 5.Kruszywo nie może zawierać 

elementów szkodliwych dla środowiska np. azbest, popioły itp. oraz niebezpiecznych dla 

użytkowników dróg metal, drut, itp. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=12183&rok=2016-02-04


badań próbek kruszyw przeznaczonych do wbudowania na koszt Wykonawcy, w każdym 

przypadku gdy zajdzie podejrzenie iż materiał przeznaczony do wbudowania nie spełnia 

wymagań. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości kruszyw niż 

określono w przedmiocie zamówienia. 8.Zamawianie poszczególnych partii kruszywa 

będzie się odbywać poprzez każdorazowe wskazanie Wykonawcy w danym zleceniu, 

miejsc realizacji dostaw kruszyw z określeniem ilości i rodzaju kruszyw (odrębnie dla 

każdego miejsca dostawy), a także terminu dostawy. 9.Wartość danego zlecenia będzie 

wyliczana w oparciu o podaną w ofercie przetargowej cenę jednostkową brutto, za dostawę 

tony kruszywa danego rodzaju wraz z transportem.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 60.10.00.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA: 

 ROSIŃSKI LOGISTICS Filip Rosiński, ul. Wrzosowa 12, 98-220 Zduńska Wola, 

kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170731,71 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 196520,00  

 Oferta z najniższą ceną: 196520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 372075,00  

 Waluta: PLN . 

 

 

 


