
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy

Dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250864824

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Transportowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627226531

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdkrotoszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdkrotoszyn.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ce65e2b-78f3-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00085566/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-03-15 08:22

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024602/01

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

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, 
Dostawy wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno –asfaltowej na zimno zapakowanej w 
szczelnie zamknięte worki foliowe po około 25 kg do 30 kg w szacunkowej ilości: 67,00 ton 
odpowiadającej Polskiej Normie przenoszącej Normę Europejską PN-EN 12697-1:200 Mieszanki 
asfaltowe. Masa mineralno- asfaltowa winna spełniać powyższą normę lub równoważną.
Masa na zimno musi spełniać nw. 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 przyczepności do powierzchni bitumicznych 
g) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją, 
h) możliwość przechowywania mieszanki przez okres min. 6 miesięcy od dnia dostarczeni Zamawiającemu. 
Zamówienie na dostawę masy do Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie przy ulicy 
Transportowej 1 w Krotoszynie będzie odbywać się telefonicznie lub mailem w miarę 
pojawiających się potrzeb. 
Wykonawca po otrzymaniu zlecenia dostarczy w terminie nie dłuższym niż 3 dni masę asfaltową 
na zimno. 
Jednorazowa partia dostarczonej masy mineralno-asfaltowej na zimno w ilości około 15 do 20 ton.
Mieszankę mineralno-asfaltową na zimno należy dostarczyć do siedziby PZD wraz z 
rozładunkiem.
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.
Zamawiający ponosił będzie koszty zakupu wraz z transportem i rozładunkiem mieszanki mineralno-
asfaltowej na zimno .W przypadku zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w ilości 
mniejszej niż określone w pkt 3 niniejszej SWZ ,Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Fakturowanie następować będzie każdorazowo po dostawie.

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

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Rejon Robót Drogowych DROG-BUD
Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 944-18-60-340

4.3.3.) Ulica: ul. I. Krasickiego 18 A

4.3.4.) Miejscowość: Alwernia

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-566

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 35765,94 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00054748/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-02-28

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0
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5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 35765,94 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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