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Ogłoszenie nr 510045471-N-2019 z dnia 08-03-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach: „Dostawa do 80Mg drogowej kationowej emulsji o
zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6”
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: 510524-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, Krajowy numer identyfikacyjny 63127722700000,
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612924032,
e-mail kosickas@zdp-szamotuly.pl, faks 612924032.
Adres strony internetowej (url): www.zdp-szamotuly.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa do 80Mg drogowej kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg
Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.2.2019
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:
IV. Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa do 80Mg drogowej
kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul.
B. Chrobrego 6” Przedmiot zamówienia: Dostawa do 80Mg drogowej kationowej emulsji o
zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie Zamawiającemu poszczególne transze do
wyznaczonego punktu na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach
maksymalnie do 72 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania (podlega ocenie w kryteriach oceny
ofert). Maksymalna jednorazowa ilość dostarczonej emulsji 3 Mg Punkt sprzedaży oddalony w
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odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul.
B. Chrobrego 6. a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości
zamówienia publicznego, co uzależnione jest od zapotrzebowania, nie więcej niż do 50%. b)
ewentualne reklamacje ilościowe powinny być złożone w dniu zakupu, natomiast jakościowe w
dniu ich ujawnienia, c) Wykonawca obowiązany jest do załatwienia reklamacji niezwłocznie po
otrzymaniu zgłoszenia o wadliwym wykonaniu umowy nie dłużej niż 14 dni, d) Warunki
finansowe rozliczeń: - rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie raz w m-cu do
ostatniego dnia każdego miesiąca - na podstawie potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania
przez zamawiającego, - każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30
dni od daty prawidłowo wystawionej faktury (rachunku), - podane w ofercie wynagrodzenie jest
stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli: a) nastąpi zmiana
obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do zmiany
umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki
stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w
takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto); b) nastąpią zmiany
organizacyjne lub formy prawnej stron, istotne dla realizacji umowy, c) zaistnieje konieczność
zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych założeń niż zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia, gdyby zastosowanie przewidzianych dotychczas założeń groziło niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść
o realizację zamówienia przy przyjęciu odmiennych założeń zapewniających jednak realizację
celów zamówienia w stopniu nie mniejszym niż dotychczas założony, d) wystąpią inne
przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, np. zmiany prawa, e) zaistnieje
konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść o realizację
zamówienia przy pomocy innych rozwiązań technicznych/technologicznych o równoważnych
lub lepszych parametrach i przedłużenie terminu realizacji o czas niezbędny do zastosowania
tych rozwiązań, f) zaistnieją okoliczności Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron
losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, g)
zawsze dopuszczalne są zmiany w rozumieniu art. 144 ust. 1 uPzp, jednakże nie stanowi to
obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego. Zmiany
winny być uzasadnione i udokumentowane. Wniosek dotyczący ww. zmian, wraz z
uzasadnieniem, Strona występująca zobowiązana jest złożyć drugiej stronie najpóźniej na 7 dni
przed końcem trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania
zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia
okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy, może on ulec odpowiedniemu
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. PRAWO OPCJI W trakcie obowiązywania umowy
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia do 30% ilości
wskazanych w formularzu ofertowym - po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu
ofertowym. Łączna cena zamówienia może być zwiększona do 30% na zasadach prawa opcji. W
takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania aneksu do umowy. Prawo opcji może być
wykorzystane w terminie do 3 m-cy od podpisania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu. CPV: 44113600-1
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
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Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44113600-1

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: 08/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 115920
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: Bitunova Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@bitunova.eu
Adres pocztowy: ul. Wólczyńska 237
Kod pocztowy: 01-919
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska
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 142581.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142581.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162360.00
Waluta: PLN
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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.
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