
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 388470-2012 z dnia 2012-10-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce w Gminie Zebrzydowice. Zakres robót 

obejmuje: - odśnieżanie dróg gminnych pługami - usuwanie oblodzeń Opis robót: 3.1 Zimowe utrzymanie dróg... 

Termin składania ofert: 2012-10-19  

Zebrzydowice: Wykonanie prac zwi ązanych z Akcj ą zima na terenie sołectw: 

Kończyce Małe i Kaczyce w Gminie Zebrzydowice.  

Numer ogłoszenia: 424818 - 2012; data zamieszczenia : 30.10.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 388470 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie 

sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce w Gminie Zebrzydowice.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie sołectw: Kończyce 

Małe i Kaczyce w Gminie Zebrzydowice. Zakres robót obejmuje: - odśnieżanie dróg gminnych pługami - usuwanie 

oblodzeń Opis robót: 3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w latach 2012 - 2013 obejmuje: a/ odśnieżanie dróg, 

placów, parkingów i chodników / wg załączonej mapki / na terenie sołectw Kończyce Małe i Kaczyce pługami 

czołowymi zawieszanymi b/ posypywanie materiałem posypowym i solą miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, 

wzniesień, zakrętów na drogach gminnych oraz chodników pieszych piaskiem w sołectwach Kończyce Małe i 

Kaczyce / materiał posypowy, sól i piasek do posypywania zapewnia zleceniobiorca / 3.2 Zapewnić przejezdność dróg 

gminnych 3.3 Zapewnienie gotowości do podjęcia działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg od 29.10.2012 r 

do 31.03.2013 r z mozliwością wcześniejszego uruchomienia lub przedłużenia w zależności od warunków 

atmosferycznych 3.4 Zapewnienie stałego całodobowego dyżuru telefonicznego przez wykonawcę od 01.12.2012 r do 

31.03.2013 r z możliwością wcześniejszego uruchomienia oraz przedłużenia w zależności od warunków 

atmosferycznych, nie przewiduje się odrębnej płatności za dyspozycyjność 3.5 Termin akcji zima: od 01.12.2012 r do 

31.03.2013 r z możliwością wcześniejszego uruchomienia oraz przedłuzenia w zależności od warunków 

atmosferycznych 3.6 Oferent zapewni możliwosć dysponowania sprzętem ciężkim własnym lub wynajętym 
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uruchamianym na polecenie zamawiającego w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu w ilości 5 sztuk łącznie. 

Np. - samochód ciężarowy z pługiem - koparko - ładowarka - ładowarka Oferent 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) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3. 

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:  30.10.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Jagiellońska 35, 43-410 Kończyce Małe, kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 60185,19 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  65000,00 

Oferta z najni ższą ceną: 65000,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 65000,00 

Waluta:  PLN. 
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