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ZP/3/2018                     Niedrzwica Duża 23.11.2018 r. 

 

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT 

 Z DNIA 23.11.2018r. godz. 09
15 

 

dot.: dostawy kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w okresie luty 2019 

– styczeń 2020. 

 

I. 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 264 000,00 zł brutto (słownie: dwieście 

sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). 

 

II. 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu: 

a) P.P.H.U. s.c. ,,STAN-LUB” L. BUJAŁA, S. MALIBORSKI 24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 38 

 kwota oferty (Kryterium nr I): 285 975,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy 

dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) w tym: 

cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klińca o frakcji 4-31,5 wynosi: 77,49 zł brutto  

cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tłucznia o frakcji 31,5-63 wynosi: 73,80 zł brutto  

Kryterium nr II: czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez 

Zamawiającego – dwa dni lub mniej. 

b) P.H.U. ,,DAW-TRANS DUO” Sławomir Podstawka 26-085 Miedziana Góra Kostomłoty Drugie, ul. 

Bugajska 77 kwota oferty (Kryterium nr I): 341 325,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy 

trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100) w tym: 

cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klińca o frakcji 4-31,5 wynosi: 92,25 zł brutto  

cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tłucznia o frakcji 31,5-63 wynosi: 92,25 zł brutto  

Kryterium nr II: czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez 

Zamawiającego – dwa dni lub mniej. 

c) ,,KRUSZYWOSORT” P.P.H.U. Wiktor Siadaczka 26-600 Radom, ul. Marglowa 83 

 kwota oferty (Kryterium nr I): 263 466,00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta 

sześćdziesiąt sześć złotych  00/100) w tym: 

cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klińca o frakcji 4-31,5 wynosi: 71,34 zł brutto  

cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tłucznia o frakcji 31,5-63 wynosi: 68,88 zł brutto  

Kryterium nr II: czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez 

Zamawiającego – dwa dni lub mniej. 

d) P.H.U. ,,CAREX” Grzegorz Domagała Brzeziny, ul. Chęcińska 353 26-026 Morawica 

 kwota oferty (Kryterium nr I): 222 543,90 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset 

czterdzieści trzy złotych 90/100) w tym: 

cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klińca o frakcji 4-31,5 wynosi: 60,15 zł brutto  

cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tłucznia o frakcji 31,5-63 wynosi: 60,15 zł brutto  

Kryterium nr II: czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez 

Zamawiającego – dwa dni lub mniej. 

 

III. 

Termin realizacji zamówienia: od 02.02.2019 r. do 31.01.2020 r. 
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IV. 

Warunki płatności:  

1. Strony postanawiają, że wykonawca otrzyma wynagrodzenia za faktyczną ilość dostarczonego kruszywa, 

o którym mowa w §1 niniejszej umowy. Zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego umowy nie 

wymaga pisemnego aneksu. 

2.  Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 będzie sumą iloczynów: 

- klińca o frakcji 4-31,5 w ilości do 3 500 ton (słownie: trzy tysiące pięćset ton) i ceny jednostkowej brutto za 

jedną tonę tego klińca 

  i 

- tłucznia o frakcji 31,5-63w ilości do 200 ton (słownie: dwieście ton) i ceny jednostkowej brutto za jedną 

tonę tego tłucznia 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……..2018 r.: 

a) całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: 

 ……………………………………………………………………………………..……………zł brutto 

 (słownie:……………………………………………………………………………………………/100). 

 w tym podatek VAT w wysokości: ………. % co stanowi kwotę: ……………………………..………zł, 

(słownie:…………………………………………………………………………………………..………). 

 wartość dostawy bez podatku VAT (netto) wynosi: …………………………………...………………..zł, 

(słownie: …………………………………………………………………………………………......…). 

b)  cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klińca o frakcji 4-31,5 wynosi: .......................................... 

zł brutto (słownie:……………………………………………………………………………./100). 

c) cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tłucznia o frakcji 31,5-63 wynosi: ...................................... 

zł brutto (słownie:…………………………………………………………………………………./100). 

4. Zamawiający informuje, że minimalna (gwarantowana) ilość kruszywa drogowego, którą odbierze od 

Wykonawcy wynosi 1 500 ton (klińca i tłucznia, albo klińca albo tłucznia). 

5. Ostateczna ilość kruszywa w poszczególnych frakcjach będzie wynikać z faktycznych potrzeb 

Zamawiającego – z zastrzeżeniem odbioru od Wykonawcy gwarantowanych 1 500 ton kruszywa. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie 

powyżej 1 500 ton kruszywa. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić jakiegokolwiek odszkodowania z 

tytułu niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie  powyżej 1 500 ton kruszywa.  

6. Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi 

fakturę VAT na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowana była dostawa/dostawy. 

7. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie złożonych faktur i dokumentów wydania kruszywa drogowego 

na zewnątrz (Wz) wraz z potwierdzeniem dokonanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu, przelewem 

na rachunek bankowy wskazany w fakturze przez Wykonawcę.  

9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej w związku z realizacją niniejszej umowy na 

rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 


