Ogłoszenie nr 510229703-N-2020 z dnia 17-11-2020 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :
Dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego
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: 582227-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540188368-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,
Krajowy numer identyfikacyjny 36302020500000, ul. Józefa Piłsudskiego 111A, 36100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 275 227, e-mail
zwk@kolbuszowa.pl, faks 172 275 227.
Adres strony internetowej (url): www.zgkim.kolbuszowa.pl
Adres profilu nabywcy: www.zgkim.kolbuszowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WKO/P/01/2020
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:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego,
wysokoreaktywnego w ilości około 1200 Mg do Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej
Dolnej ul. Łąkowa z rozładunkiem do zbiornika wapna. Wymagana jakość wapna: -zawartość
CaO czynnego*-min.93% -zawartośćMgO*-max1,5% -zawartośćCO2*-max.5% reaktywność*T60-max 80 s -granulacja: pozostałość na sicie 0,09mm-max.5% -gęstość
nasypowa 800-1000 kg/m3 * - wg normy PN-EN 459-2:2010 Dostawa ma być jednorodna
pod względem reaktywności (nie dopuszcza się mieszania wapna o różnej reaktywności
celem uzyskania odpowiednich parametrów). UWAGA: Przy każdej dostawie Oferent

dostarczy wraz z fakturą świadectwo kontroli dostarczonego wapna, zgodnie z Polską Normą
PN-EN 459-2:2010. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ciągu całego okresu
obowiązywania umowy partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego transportem i
urządzeniem wyładowczym Wykonawcy. Jednorazowa dostawa (partia) wapna może wynosić
ok.27Mg. Pojemność zbiornika na wapno wynosi 30 m3. Koszty transportu do
Zamawiającego i rozładunku ponosi Wykonawca. Wskazaną w ust. 1 niniejszego działu ilość
wapna należy traktować jako szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania
całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy jeżeli jego potrzeby
technologiczne będą mniejsze od zamawianych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo
odstąpić od dalszych zakupów wapna bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i
odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Z tytułu zakupu mniejszej ilości wapna w stosunku do
założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Wykonawca przez cały
okres obowiązywania umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość
dostarczanego wapna zgodną ze specyfikacją jakościową. Wykonawca przyjmuje termin
płatności za dostarczoną partię wapna 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury. Wykonawca na żądanie zamawiającego, zobowiązany jest poddać się kontroli
ilościowej wielkości jednorazowej dostawy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
na terenie Gminy Kolbuszowa. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy
zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanego wapna zgodną ze
specyfikacją jakościową . Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44.92.12.10 - 7 Wapno sproszkowane Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z
ofertą i SIWZ, w szczególności z istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział III SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44921210-7
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: 19/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 597233.34
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: Lhiust Bukowa Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bukowa ul. Osiedlowa 10
Kod pocztowy: 29-105
Miejscowość: Krasocin
Kraj/woj.: świętokrzyskie
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 645012.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 645012.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 678960.00
Waluta:
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.

