
Ogłoszenie nr 500293199-N-2018 z dnia 07-12-2018 r. 

Gmina Cedry Wielkie: Dostawa nowych płyt drogowych typu JOMBO 

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: 500251781-N-2018 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Cedry Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. 
Płażyńskiego  16, 83020   Cedry Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 836 164, 
e-mail magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166. 
Adres strony internetowej (url): www.cedry-wielkie.pl 
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Adres strony internetowej (url): www.cedry-wielkie.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa nowych płyt drogowych typu JOMBO 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.33.2018 

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:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 414 sztuk nowych płyt drogowych typu „JOMBO” o 
wymiarach 1,00m x 0,75m x 0,125 m i dopuszczalnym obciążeniu maksymalnym P: 50 kN, z 
atestem na dostarczone płyty. Płyta drogowa winna odpowiadać wymogom Aprobaty 
technicznej wydanej przez Instytut Budowy Dróg i Mostów lub równoważnej. 2. Parametry 
techniczne płyty winny być następujące: a) wymiary 1,00m x 0,75m x 0,125 m dopuszczalne 
odchyłki wymiarów wynoszą 3 mm na długości i szerokości oraz 5 mm na wysokości; b) wygląd 
zewnętrzny: zwarta struktura, jednakowa tekstura powierzchni licowej; c) wytrzymałość na 
ściskanie: nie mniejsza niż 30 Mpa; d) nasiąkliwość: nie większa niż 5% badana wg normy PN – 
88/B-06250; e) mrozoodporność: F 125, badana wg normy PN – 88/B-06250; f) odporność na 
ścieranie na tarczy Boehmego do 3,5 mm wg normy PN – 84/B-04111; g) zbrojenie – podwójna 
siatka z drutu (minimum fi 6 mm); h) dopuszczalne obciążenie P: 50 kN. 3. W cenie jednej 
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sztuki płyty drogowej należy uwzględnić transport i rozładunek w miejscach wskazanych przez 
pracownika Urzędu Gminy Cedry Wielkie. 4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
telefonicznie i potwierdzi faksem o terminie dostawy do każdego z miejsc wskazanych przez 
pracownika Urzędu Gminy Cedry Wielkie z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. 5. 
Zamawiający przewiduje dostawę przedmiotu zamówienia do sołectw zlokalizowanych na 
terenie Gminy Cedry Wielkie. Wraz z ostatnią dostawą płyt drogowych, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atest na wszystkie dostarczone płyty. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV:  44113800-3

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT  65040.65 
Waluta PLN 
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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: Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Kaliska Kościerskie 94 
Kod pocztowy: 83-400 
Miejscowość: Kaliska Kościerskie 
Kraj/woj.: 

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: 
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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 18586.53 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18586.53 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18586.53 
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  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 
pkt 7  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. 
Tryb z wolnej ręki w niniejszym postępowaniu zastosowano z uwagi na udzielenie 
dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe 
dostawy, których celem jest zwiększenie bieżących dostaw, a zamiana wykonawcy 
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dostawy, których celem jest zwiększenie bieżących dostaw, a zamiana wykonawcy 
zobowiązałby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach 
technicznych, co spowodowałoby nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 
użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów. 
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