Ogłoszenie nr 2021/BZP 00148595/01 z dnia 2021-08-13

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy
„Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem: kostki brukowej betonowej, krawężników drogowych
betonowych, obrzeży betonowych”

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gubin
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770250
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 20
1.5.2.) Miejscowość: Gubin
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-620
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 359 16 40
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminagubin.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminagubin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:

„Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem: kostki brukowej betonowej, krawężników drogowych
betonowych, obrzeży betonowych”
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa4aa900-fc1e-11eb-b885-f28f91688073
2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148595/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2021-08-13 12:40
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009983/03/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup kostki brukowej i krawężników
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2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: GK.271.7.2021.DK
3.3.) Rodzaj zamówienia

Dostawy
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem: kostki brukowej
betonowej, krawężników drogowych betonowych, obrzeży betonowych”
2) Przewidywana ilość materiału
• kostka betonowa szara typ „Holland” o gr. 8 cm m2 2868,48
• kostka betonowa szara typ „EKO Behaton” o gr. 8 cm m2 278,08
• obrzeże betonowe szare o wym. 8 x 30 x 100 cm szt. 78
• krawężnik betonowy najazd. o wym.15 x 22 x 100 cm szt. 700
• krawężnik betonowy stojący 15 x 30 x 100 cm szt. 420
3) Zamawiający zastrzega aby cena oferowana za zamówiony asortyment niezależnie od
zwiększającej ilości była niezmienna do końca trwania umowy
4) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji W ramach:
• kostka betonowa szara typ „Holland” o gr. 8 cm - m2 2868,48 (do 20% wartości zamówienia
podstawowego),
• kostka betonowa szara typ „EKO Behaton” o gr. 8 cm - m2 278,08 (do 20% wartości
zamówienia podstawowego),
• obrzeże betonowe szare o wym. 8 x 30 x 100 cm - szt. 78 (do 20% wartości zamówienia
podstawowego),
• krawężnik betonowy najazd. o wym.15 x 22 x 100 cm - szt. 700 (do 20% wartości zamówienia
podstawowego),
• krawężnik betonowy stojący 15 x 30 x 100 cm - szt. 420 (do 20% wartości zamówienia
podstawowego),
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub
w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i
dodatkowo zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz
wynikał z jego bieżących potrzeb.
6) W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie. Oświadczenie będzie
zawierało potwierdzenie środków finansowych na zrealizowanie zamówienia i będzie stanowiło
załącznik do umowy
7) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma
obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu.
8) Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest
wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich
jak zamówienie podstawowe.
9) Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu
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podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.
10) Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.
11) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia na własny
koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Gubin.
12) Dostawy materiałów betonowych odbywać się będą sukcesywnie od dnia podpisania umowy
przez okres 4 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać materiał
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia od
Zamawiającego.
13) Zamawiający będzie dokonywał zamówienia telefonicznie lub w formie elektronicznej
(e-mail) określając ilość i miejsce rozładunku .
14) Zamówione materiały betonowe powinny być dostarczane odpowiednim środkiem transportu
(system rozładunku HDS) umożliwiającym rozładunek na miejscu wskazanym przez
Zamawiającego (teren gminy Gubin).
15) Każda dostawa musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego na
dokumencie WZ wystawionym przez Wykonawcę. Dokument WZ będzie podstawą odbioru
zamówionej partii materiału.
16) Zamawiane materiały budowlane powinny posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty
oraz deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym, które
Dostawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć. Wymagania techniczne dla
betonowych kostek brukowych określa PN-EN 1338 [2], wymagania techniczne dla krawężników
i obrzeży określa PN-EN 1340 [2].
3.10.) Główny kod CPV: 44114200-4 - Produkty betonowe

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym tj. do dnia
29.07.2021r nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej
ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej
oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art.226 ust.1 pkt 2 lub 5 a pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:

ocds-148610-423f80ef-e92d-11eb-b885-f28f91688073
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Ziel-Bruk Makarewicz Płoty ul. Lubuska 28,
66-016 Czerwieńsk
5.1.3.) Miejscowość: Czerwieńsk
5.1.4.) Kod pocztowy: 66-016
5.1.6.) Kraj: Polska
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