
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Zadanie nr 1–Zakup i dostawa w miejsce wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco Zadanie
nr 2–Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311022989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 200

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dt@pzdkolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdkolo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f994a61-acfa-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

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

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:
Zadanie nr 1–Zakup i dostawa w miejsce wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco Zadanie
nr 2–Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f994a61-acfa-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045014/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 1) Zakup i dostawa w miejsce wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco, 2) Zakup i
dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

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:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00098137

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: PZD.TPBN.1.2023

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

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 244612,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 – Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco
w ilości 355 Mg wraz z transportem w miejsce wbudowania

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa na gorąco powinna spełniać wymagania: 
Receptura zgodna z normą PN-EN 13108-1 i wymaganiami technicznymi dla mieszanek mineralno - asfaltowych
produkowanych na gorąco oraz warunkami ich produkcji WT-2-2014: 
a) mieszanka mineralno - asfaltowa winna spełniać powyższą normę lub równoważną, 
b) temperatura przy rozładunku w miejscu wbudowania 170 - 180o C,
c) ponadto sprzedającego obowiązują przepisy następujących ustaw: Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.2351 ze
zm., Ustawa o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1213).
2. Jednorazowa ilość dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco będzie wynosić od 6 -14 Mg
samochodem ciężarowym z trwale zamontowanym termosem do przewozu masy bitumicznej na miejsce realizacji prac
remontowych przez ekipę PZD na terenie Powiatu Kolskiego. 
3. Do każdej partii dostarczonego materiału należy dołączyć aktualną deklarację własności użytkowych, dokument WZ i kwit
wagowy.
4. Masa będzie stosowana do układania ręcznego z termosu zamontowanego na samochodzie ciężarowym. Podawanie
masy grawitacyjnie lub przy pomocy podajnika ślimakowego do rynny zsypowej.
5. Konstrukcja termosu winna umożliwiać bezproblemowe grawitacyjne dozowanie masy bitumicznej poprzez tylni otwór
wysypowy po podniesieniu skrzyni termosu. 
6. Pojazd dostarczający masę jest zobowiązany do przejazdów i rozładunku masy porcjami w lokalizacji wskazanej przez
ekipę remontową PZD.
7. Zamówienie na dostawę masy do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole przy ulicy Toruńskiej 200 będzie odbywać się
pisemnie, telefonicznie, faksem lub mailem w miarę pojawiających się potrzeb. Termin realizacji zamówienia wynosi
maksymalnie do 4 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, przy czym ilość masy przewidzianej do
dostawy na dzień następny będzie ustalana każdorazowo do godziny 15-tej dnia poprzedzającego. Za każdy dzień zwłoki w
dostawie tj. od 5-ego dnia naliczana zostanie kara w wysokości 500 zł.
8. Podana w pkt 1 ilość mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco jest ilością orientacyjną. W przypadku zakupu mieszanki
w ilości mniejszej niż określona w pkt 1, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
9. Zamawiający będzie ponosił koszty zakupu wraz z transportem mieszanki mineralno- asfaltowej na gorąco i jej
rozładunku porcjami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.5.5.) Wartość części: 256224,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w ilości 50 Mg

1. Masa mineralno - asfaltowa winna odpowiadać Polskiej Normie przenoszącej Normę Europejską PN-EN 12697-1:2006
Mieszanki asfaltowe lub równoważną.
2. Masa na zimno musi spełniać niżej wymienione wymagania: 
a) musi być wyprodukowana na bazie asfaltu upłynnionego,
b) wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm, 
c) lepiszcze modyfikowane, 
d) zawartość asfaltu w mieszance 4-6,5 %, 
e) zawartość wolnych przestrzeni w mieszance do 25%, 
f) możliwość stosowania zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach otoczenia od -15° C do +30 ° C, o dobrej
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przyczepności do powierzchni bitumicznych 
g) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją, 
h) możliwość przechowywania mieszanki przez okres minimum 6 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu.
3. Zamówienie na dostawę masy do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole przy ulicy Toruńskiej 200 będzie odbywać się
pisemnie, faksem lub mailem w miarę pojawiających się potrzeb.
4. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia dostarczy w terminie nie dłuższym niż 5 dni masę 
asfaltową na zimno.
5. Jednorazowa partia dostarczonej masy mineralno-asfaltowej będzie wynosiła 10 ton.
6. Mieszankę mineralno-asfaltową na zimno należy dostarczyć na paletach.
7. Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno przeznaczona jest do remontów cząstkowych
nawierzchni asfaltowej. Wyrób powinien posiadać aktualną deklarację własności użytkowych dołączoną do dostarczonej
partii masy na zimno.
8. Zamawiający będzie ponosił koszty zakupu wraz z transportem i rozładunkiem mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno.
9. W przypadku zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w ilości mniejszej niż określone w pkt 1 niniejszej SIWZ
,Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.5.5.) Wartość części: 44649,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

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: 237974,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237974,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 237974,25 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 (dla części 1)

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

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka
Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 666104943

7.3.3) Ulica: Toruńska 200

7.3.4) Miejscowość: Koło

7.3.5) Kod pocztowy: 62-600
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7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237974,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-22

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42927,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42927,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42927,00 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 (dla części 2)

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

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9441860340

7.3.3) Ulica: I. Krasickiego 18A

7.3.4) Miejscowość: Alwernia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-566

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-27
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8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42927,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-22
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	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237974,25 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	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: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42927,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42927,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42927,00 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 (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9441860340
	7.3.3) Ulica: I. Krasickiego 18A
	7.3.4) Miejscowość: Alwernia
	7.3.5) Kod pocztowy: 32-566
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42927,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:



