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Ogłoszenie nr 510194334-N-2019 z dnia 16-09-2019 r.
Gmina Zebrzydowice: Wykonanie prac związanych z Akcją zima na drogach gminnych na
terenie sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce w Gminie Zebrzydowice
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 586246-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zebrzydowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27658090000000, ul. ul. ks. A. Janusza
6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 755 107, e-mail
ug@zebrzydowice.pl, faks 324 693 266.
Adres strony internetowej (url): www.zebrzydowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac związanych z Akcją zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Kończyce
Małe i Kaczyce w Gminie Zebrzydowice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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 wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych i
parkingów pługami oraz usuwaniu oblodzeń na terenie sołectw Kończyce Małe i Kaczyce.
Zakres czynności obejmuje: a/ odśnieżanie dróg, placów, parkingów i chodników / wg
załączonego wykazu / b/ posypania materiałem posypowym i solą miejsc niebezpiecznych,
skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach oraz chodników dla pieszych piaskiem / materiał
posypowy: kruszywo naturalne lub sztuczne, piasek oraz sól zapewnia zleceniodawca /. c/
zapewnienie przejezdności dróg gminnych d/ zapewnienie gotowości do podjęcia działań
związanych z zimowym utrzymaniem dróg od 30.10.2019 – 15.04.2022 r z możliwością
wcześniejszego uruchomienia lub przedłużenia w zależności od warunków atmosferycznych e/
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zapewnienie stałego całodobowego dyżuru telefonicznego przez wykonawcę przez cały okres
objęty umową / za przedmiotowy zakres usługi nie przewiduje się odrębnej płatności / W ofercie
należy podać ceny: A 1 – koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej ciągnika z pługiem A 2 – koszt
wykonania 1 godz. akcji czynnej zestawu chodnikowego / ciągnik z pługiem o masie własnej do
1,5 t / A 3 – koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej ciągnika z rozrzutnikiem materiału
posypowego – kruszywo naturalne lub sztuczne - koszt wykonania 1 godz. pracy ciągnika z
rozrzutnikiem materiału posypowego – kruszywo naturalne lub sztuczne z solą - koszt
wykonania 1 godz. akcji czynnej ciągnika z rozrzutnikiem materiału posypowego – piasek koszt wykonania 1 godz. pracy ciągnika z rozrzutnikiem materiału posypowego – piasek z solą koszt wykonania 1 godz. pracy koparko – ładowarki - koszt wykonania 1 godz. pracy ładowarki
- koszt wykonania 1 godz. pracy samochodu ciężarowego z pługiem - koszt pracy ręcznego
posypywania chodników piaskiem Warunki szczegółowe: 1. Materiał posypowy: kruszywo
naturalne lub sztuczne winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 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. 2005 nr 230 poz. 1960 / 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu urządzeń GPS na sprzęcie wykonawcy dla potrzeb
monitoringu i kontroli 3. Wykonawca winien zapewnić w przypadku intensywnych opadów
śniegu wymagających prowadzenia akcji w sposób ciągły rezerwowej obsady kadrowej –
kierowców sprzętu do kontynuowania akcji 4. Wykonawca winien posiadać sprzęt w ilości
adekwatnej do specyfiki zadania w minimalnej ilości: - ciągnik z pługiem w ilości min. 5 sztuk
w tym co najmniej 2 szt ciągników czteronapędowych o mocy min 70 KM - posypywarka /
rozrzutnik / w ilości 3 sztuk - zestaw chodnikowy / ciągnik z pługiem o masie własnej do 1,5 t / ponadto w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu wykonawca winien zapewnić
możliwość dysponowania sprzętem ciężkim własnym lub wynajętym, uruchamianym na
polecenie zamawiającego w ilości 5 sztuk łącznie / np. samochód ciężarowy z pługiem, koparko
– ładowarka / 5. Wykonanie zadania powinno odpowiadać wymaganiom określonym w
niniejszej SIWZ, a w szczególności wymaganiom stawianym w opisie przedmiotu zamówienia
6. Przy rozpoczęciu pierwszego odśnieżania należy zadbać aby zalegający śnieg na poboczach w
dalszym czasie prowadzenia akcji nie zawężał jezdni w sposób zagrażający bezpieczeństwu
ruchu 7. Wykonawca powinien podać ceny pracy w/w sprzętu w poz. 3 oferty wykonawcy a
także zestawu chodnikowego ciągnika z pługiem do odśnieżania chodników o masie własnej nie
przekraczającej 1,5 t.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90212000-6
Dodatkowe kody CPV: 90213000-3

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 7 Ustawy Pzp - postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
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.
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