
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 394486-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanki żwirowo - solnej do zimowego utrzymania dróg, administrowanych przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, Obwód Drogowy Nr 1 w... 

Termin składania ofert: 2013-10-08  

 

Płońsk: Zakup wraz z dostawą soli drogowej DR 

Numer ogłoszenia: 452064 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak, numer ogłoszenia w BZP: 394486 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. 

mazowieckie, tel. , faks. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą soli 

drogowej DR. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą 

soli drogowej luzem gat. DR z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanki żwirowo - solnej 

do zimowego utrzymania dróg, administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

Płońsku, Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku i Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w terminie od 

dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2013 r. Szacunkowa ilość soli drogowej wynosi 300 

ton, w tym: Baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Płońsku, ul. Płocka 101, 09 - 100 Płońsk - 

150 ton Baza Obwodu Drogowego Nr 2 w Raciążu, 09 - 140 Raciąż, Raciąż Folwark -150 

ton Dostawa soli będzie następowała sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, 

transportem Wykonawcy w terminach i ilościach uzgadnianych pomiędzy stronami do 

poszczególnych Baz Obwodów Drogowych Zamawiającego, z pisemnym lub telefonicznym 

wyprzedzeniem zamówienia Podana w SIWZ ilość soli jest wielkością maksymalną. 

Rozliczenie dostaw nastąpi z faktycznie odebranych ilości soli drogowej DR 

potwierdzonych przez Kierownika lub Majstra właściwego Obwodu Drogowego. 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania 

maksymalnej ilości dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia. Przy każdorazowej 

dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaświadczenie podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczana sól drogowa spełnia wymagania określone 

przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zważenia wyrywkowo wybranego samochodu dostarczającego sól 

drogową DR przed rozładunkiem i po rozładunku, oraz prawo do laboratoryjnego 

przebadania dowolnej partii dostarczonego materiału. W przypadku niezgodności dostawy z 

dokumentem dostawy Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć brakującą ilość Soli 

drogowej DR w terminie wskazanym przez Zamawiającego i zwrócić Zamawiającemu 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=394486&rok=2013-09-30


poniesione koszty ważenia. W przypadku niezgodności dostawy z wymaganiami 

technicznymi dla soli drogowej DR określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca 

obowiązany będzie do wymiany wadliwej partii soli drogowej DR oraz zwrócić koszty 

badania laboratoryjnego. Wymagania dla soli Dostarczona sól powinna spełniać wymogi do 

sporządzania mieszanki piaskowo-solnej używanej w piaskarkach. Sól drogowa powinna 

zawierać: NaCl - min. 90,0% H2O - max 3,0% SO4 - max 3,0% K4Fe (CN) 6 - min. 20 

mg/kg Materiał musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania 

środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. Nr 

230 z 2005 r poz.1960). Dostarczona sól drogowa DR z antyzbrylaczem musi posiadać 

pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub innej jednostki uprawnionej do 

tego typu badań o skuteczności i przydatności soli do celów zwalczania śliskości drogowej. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej dostarczonej partii materiału Atest 

Państwowego Zakładu Higieny potwierdzającego możliwość wykorzystania soli drogowej 

do zimowego utrzymania dróg. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opinię techniczną 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub innej jednostki uprawnionej do tego typu badań o 

skuteczności i przydatności soli dla celów zwalczania śliskości drogowej. Kod CPV: 

34.92.71.00-2 - sól drogowa.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA: 

 BARTER S.A., ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, kraj/woj. podlaskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106500,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 61500,00 

 Oferta z najniższą ceną: 61500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76500,00 

 Waluta: PLN. 

 
 


