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     Kamieńsk, dn. 18.04.2013r. 

Nr sprawy: ZP/271/3/2013 
Znak: ZP/271/3/83/2013 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

(BZP- Nr 153798-2013 

Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę miału i tłucznia kamiennego dolomitowego 
oraz żwiru wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań 
drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 124416-2013 z dnia 28.03.2013 r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, ul. 
Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie, tel. 044 6817136, faks 044 6817136. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Kamieńsku-ogólne usługi publiczne. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów chodnikowych i 
drogowych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań 
chodnikowych i drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa miału i tłucznia kamiennego dolomitowego 
oraz żwiru wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań 
drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym: 
a/ miał kamienny dolomitowy o frakcji 0÷8 mm w ilości 100 ton 
b/ tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 0÷63 mm w ilości 1000 ton 
c/ tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 0÷31,5 mm w ilości 1700 ton 
d/ tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 10÷31,5 mm w ilości 1000 ton 
e/ tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 16÷31,5 mm w ilości 500 ton 
f/ tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 31,5÷63 mm o w ilości 500 ton 
g/ żwir (do zabudowy na drenażu-sączki podłużne) o frakcji 8÷16 mm w ilości 350 ton. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu w/w miału i tłucznia 
kamiennego dolomitowego oraz żwiru. 
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na w/w miał i tłuczeń kamienny 
dolomitowy oraz żwir. 
Zamawiający wymaga, aby materiał równoważny posiadał te same parametry jakościowe 
(fizyko-chemiczne) i wydajnościowe jak wyżej wymieniony miał i tłuczeń kamienny 
dolomitowy oraz żwir. 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV:  

- przedmiot główny: 44.11.31.40-8 (kamień drogowy), przedmiot dodatkowy: 14.21.21.20-7  

(żwir). 

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: 18.04.2013 r. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

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

•   Pan Grzegorz Jędryka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Grego-Trans” 
Grzegorz Jędryka; Brzeziny Nowe ul. Biała 67, 42-263 Wrzosowa   

• Kraj/wojew.: Polska/śląskie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 289.750,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 189.950,00 zł. + 23% Vat 
• Oferta z najniższą ceną: 189.950,00 zł. +23% Vat   
• Oferta z najwyższą ceną: 295.200,00 zł. + 23% Vat 
• Waluta: PLN. 

p.o. Dyrektor 
Karol Trajdos 

 


