
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorącodo wbudowania na
drogach miasta Elbląga, w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg w 2021 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367431388

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: szańcowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: +48552326408

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: epgk@epgk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.epgk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.epgk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Utrzymanie porządku i czystości na rzecz GME

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:
Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorącodo wbudowania na
drogach miasta Elbląga, w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg w 2021 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf5dfaa5-8188-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022653/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-25 09:41

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

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: ZP-2/EPGK/2021/D/PN

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

4.3.) Wartość zamówienia: 775250 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup, bez dostawy, niżej wymienionych materiałów
przeznaczonych do wykonywania napraw bitumicznych i remontów cząstkowych na drogach
będących w zarządzeni Gminy Miasto Elbląg, tj.: AC 11 S 50/70 KR 1-2 w ilości 500 tonAC 11 S
50/70 KR 3-4 w ilości 500 tonAC 16 W 35/50 KR 3-4 w ilości 300 tonAC 11 W 50/70 KR 1-2 w
ilości 400 tonAC 16 W 50/70 KR 1-2 w ilości 100 tonAC 22 P 35/50 KR 3-7 w ilości 100 tonAC 8
S 50/70 KR 3-4 w ilości 500 tonAC 8 S 50/70 KR 1-2 w ilości 500 tonAC 11 W 35/50 KR 3-4 w
ilości 400 tonSMA – 8 50/70 KR 3-4 w ilości 50 tonSMA – 11 50/70 KR 3-4 w ilości 50
tonZamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał się
dostępem do w pełni sprawnej wytwórni mas bitumicznych, która:a) zlokalizowana jest w
odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego w Elblągu przy ul. Szańcowej 1;b)
prowadzi produkcję w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz umożliwi Zamawiającemu
jej odbiór w dni robocze, w godz. 6:00 – 16:00;Do oferty Wykonawca dołączy Badania Typu dla
każdego rodzaju masy MA, potwierdzające recepturę i zgodność z normami.

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

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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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: 775250,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 775250,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 775250,00

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: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MASFALT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7350026179

7.3.3) Ulica: Stefana Bryły 14

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 775250,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2021-04-01 do 2021-12-24
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