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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280838-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa Górnicza: Kruszywo
2013/S 161-280838

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna
al. Zagłębia Dąbrowskiego 15
Osoba do kontaktów: Klaudia Zawadzka, Jerzy Urbańczyk, Marta Podraza
41-303 Dąbrowa Górnicza
POLSKA
Tel.:  +48 322689022
E-mail: mzum@mzum.pl
Faks:  +48 322689022
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzum.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Osoba prawna w zw. z art. 3.1 pkt 3 ustawy Pzp

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa kruszyw dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia dla zadania p.n.: „Dostawa kruszyw dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.”
jest dostawa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji od 0 do 63mm w ilości 35 000 ton oraz dostawa żużla paleniskowego o wysokiej granulacji, bez popiołu
w ilości 30 000 ton (loco budowa) z przeznaczeniem na remont dróg gminnych i dojazdowych, na terenie
Dąbrowy Górniczej. Kruszywa będące przedmiotem zamówienia będą wykorzystywane przez Zamawiającego,
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do własnych celów, do realizacji zadania pn.: ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Dąbrowa Górnicza”,
a także do dalszej odsprzedaży.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz
wymagania dotyczące szczegółowych parametrów określa załącznik nr 1 do SIWZ –„Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia”.
2. Wymagania i warunki minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia, które Wykonawca musi zapewnić:
a) Kruszywo musi spełniać normy zawarte w tabeli oraz powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub
świadectwa potwierdzające spełnienie tej normy, które należy dostarczać Zamawiającemu każdorazowo przy
dostawie kruszywa. Kruszywo nie może być zanieczyszczone w postaci: drutów, gwoździ mogących uszkodzić
pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń
Zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń.
b) Żużel musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 13043:2004.
Odbiór materiałów na drogach będzie się odbywać sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. Dostawa
kruszywa i żużla obejmuje: sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek kruszywa drogowego na
wskazanych przez Zamawiającego drogach na terenie Dąbrowy Górniczej.
c) Zamawiający wymaga akceptacji materiałów przez Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca przystępujący do przetargu na dostawę kruszyw powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
— samochodu dostawczego do 12t- 4 szt.,
— samochodu dostawczego do 25t- 4 szt.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku nie zaakceptowania jakiegokolwiek z
materiałów przez Inżyniera Kontraktu.
4. Rozładunek materiałów będących przedmiotem zamówienia należy do Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania szacunkowych ilości asortymentu.
6. Zamówienie będzie realizowane partiami, w terminach i ilościach określanych przez Zamawiającego (faksem
lub mailem). Czas reakcji na dostawę powinien wynosić od 6 h do 24 h od momentu zamówienia.
7. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy będzie dwustronnie podpisany dowód „WZ”.
8. Dowód „WZ”, podpisany przez obydwie strony, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT, obciążającej Zamawiającego, za dostarczony przedmiot zamówienia.
9. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie 90 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
14212200, 60100000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 531 676,04 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
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IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/004/PB/PW/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 116-197646 z dnia 18.6.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

8.8.2013

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne GER-POL Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska Spółka
Jawna
ul. Toszecka 101
44-100 Gliwice
POLSKA
Tel.:  +48 322654350
Faks:  +48 322657033

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 520 201,02 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 531 676,04 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
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Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.8.2013

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

