
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie 

32-200 Miechów 
ul. Warszawska 11 

tel./fax (41) 38- 318- 27,  
           (41) 38- 307- 42 

 

Ogłoszenie nr 500059774-N-2017 z dnia 16-11-2017 r. 

Zarząd Dróg Powiatowych: Dostawa 800Mg soli drogowej „DR” do zimowego utrzymania dróg powiatowych 
administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2017 - 2018. 

 
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: 608285-N-2017 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 29994322100000, ul. ul. Warszawska  11, 32200   

Miechów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 413 830 742, e-mail przetargimiechow@onet.eu, faks 

413 831 832.  

Adres strony internetowej (url): www.zdp.miechow.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa 800Mg soli drogowej „DR” do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w 

Miechowie w sezonie zimowym 2017 - 2018. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

SE.261.7.2017 

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:  
Dostawa 800Mg soli drogowej „DR” do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w 

Miechowie w sezonie zimowym 2017 - 2018.Sól powinna posiadać opinię w zakresie stosowania na drogach, 

potwierdzającą spełnienie założeń pro ekologicznych w nawiązaniu do Ustawy o ochronie przyrody oraz 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania 

środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. nr 230 poz. 1960 z 2005 

roku). Dostarczona sól drogowa (pochodzenia kamiennego) musi spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 z 

zawartością: - chlorku sodowego (NaCl) - min. 90% - antyzbrylacza - w ilości min 40 mg/kg - ziarnistość o frakcji 

1-6 mm: • ziarna poniżej 1 mm 20% max • ziarna powyżej 6 mm 10% max - pozostałe wymagania wg PN-86/C-

84081/02 Sól musi spełniać niżej wymienione parametry techniczne: - postać produkt krystaliczny, sypki - barwa 

biała, biało-szara - woda – do 3% max (wg PN-86/C-84081/02) - substancje nierozpuszczalne w wodzie – do 8% 

max (wg PN-86/C-84081/02) - siarczany – do 2% max (wg PN-86/C-84081/02) - pozostałe parametry wg PN-86/C-

84081/02. Cena obejmuje koszt dostarczenia i rozładunku soli drogowej DR (transport i materiał) na składowisko w 

Książu Wlk. k.Miechowa. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie 

II.5) Główny Kod CPV: 34927100-2 

 

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: 14/11/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 171864.00  

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: Firma Transportowo-Handlowo-Budowlana Kazimierz Kmiecik  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Krzczonów 22  

Kod pocztowy: 32-435  

Miejscowość: Krzczonów  

Kraj/woj.: małopolskie  

 

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 255840.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 255840.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255840.00  

Waluta: PLN 

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.  

 

 

 

…………………………. 

Kierownik Zamawiającego 


