
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Zakup i dostawa płyt drogowych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Jelonki o
długości 2900 mb”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chojna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Chojna

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914141035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@chojna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chojna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa płyt drogowych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Jelonki o
długości 2900 mb”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f757a4a0-da5a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00128221/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-27 13:41

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004419/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup i dostawa płyt drogowych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Jelonki o
długości 2900 mb

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DIR.271.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płyt drogowych do utwardzenia dróg w
gminie Chojna.
2. Wymagania dotyczące dostarczanych materiałów:
1) płyty drogowe o wymiarach: długość 120 cm (+/- 5 cm), szerokość 80 cm (+/- 5 cm), grubość
min. 16 cm i nośności 40kN;
2) ilość płyt: 4836 sztuk;
3) płyty pełne, wykonane z betonu klasy min. C25/30, zbrojone siatką z prętów stalowych;
4) płyty powinny posiadać zamki na zasadzie przegubu kulistego, utrzymujące je w stałe pozycji
po ułożeniu i zapobiegające efektowi „klawiszowania”. Płyty powinny posiadać łukowe
zakończenia umożliwiające trasowanie śladów w łukach;
5) płyty powinny posiadać odpowiednią aprobatę techniczną IBDiM bądź równoważną,
potwierdzającą właściwości użytkowe płyt oraz wymagania dla prefabrykatów z betonu.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiotową aprobatę przed podpisaniem umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113810-6 - Wykończenia nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 524638,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 524638,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 524638,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Balda Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881757349

7.3.3) Ulica: Strzyżewo 171

7.3.4) Miejscowość: Zbąszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 64-360

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 524638,30 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
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