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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 52642-2015 z dnia 2015-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kamieńsk 
1 Tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 0÷63 mm (cena obejmuje również dostawę do 
miejsca siedziby zamawiającego i rozładunek wywrotką) - t. 500 2 Tłuczeń kamienny 
dolomitowy o frakcji 0÷31,5 mm (cena obejmuje również dostawę do... 
Termin składania ofert: 2015-03-18  

 

Kamieńsk: Zakup tłucznia kamiennego dolomitowego wraz z dostawą do miejsca 
siedziby zamawiającego i rozładunkiem wywrotką, do zadań drogowych, zgodnie z 
obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 
Numer ogłoszenia: 81146 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 
 

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: 52642 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, ul. 
Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie, tel. 44 6817136, faks 44 6817136. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Kamieńsku powołany przez Radę Miejską. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup tłucznia kamiennego 
dolomitowego wraz z dostawą do miejsca siedziby zamawiającego i rozładunkiem wywrotką, 
do zadań drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Zakup tłucznia kamiennego dolomitowego wraz 
z dostawą do miejsca siedziby zamawiającego i rozładunkiem wywrotką, do zadań 
drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym: 
1.Tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 0÷63 mm (cena obejmuje również dostawę do 
miejsca siedziby zamawiającego i rozładunek wywrotką) w ilości 500 ton. 2. Tłuczeń 
kamienny dolomitowy o frakcji 0÷31,5 mm (cena obejmuje również dostawę do miejsca 
siedziby zamawiającego i rozładunek wywrotką) w ilości 1550 ton. 3. Tłuczeń kamienny 
dolomitowy o frakcji 10÷31,5 mm (cena obejmuje również dostawę do miejsca siedziby 
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zamawiającego i rozładunek wywrotką) w ilości 500 ton. 4. Tłuczeń kamienny dolomitowy o 
frakcji 16÷31,5 mm (cena obejmuje również dostawę do miejsca siedziby zamawiającego i 
rozładunek wywrotką) w ilości 500 ton. 5. Tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 31,5÷63 
mm (cena obejmuje również dostawę do miejsca siedziby zamawiającego i rozładunek 
wywrotką) w ilości 500 ton. Ilości przedmiotu umowy wskazane wyżej są ilościami 
maksymalnymi, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości 
materiałów drogowych, wymienionych powyżej lub całkowitej rezygnacji z danego 
asortymentu. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez 
Zamawiającego mniejszej ilości materiałów niż te, które zostały wymienione powyżej. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.40-8. 

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:  10.04.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  7. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Sławomir Patryarcha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Patrytrans 
Patryarcha Sławomir, Przerąb 27, 97-515 Masłowice, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150.550,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 132.350,00 
• Oferta z najniższą ceną: 132.350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 183.950,00 
• Waluta: PLN. 

 
 

p.o. Dyrektor 
Karol Trajdos 

 
 
 


