
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 203785-2013 z dnia 2013-10-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie sołectw: Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne w 

Gminie Zebrzydowice. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych i... 

Termin składania ofert: 2013-10-11  

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

Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Marklowice  Górne w Gminie 

Zebrzydowice.  

Numer ogłoszenia: 220555 - 2013; data zamieszczenia : 22.10.2013 

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: 203785 - 2013r. 

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

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: Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

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

Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice. Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie usługi związanej z odsnieżaniem dróg gminnych i parkingów pługami oraz usuwaniu oblodzeń na terenie 

sołectw Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne . Zakres czynności obejmuje: a/ odśnieżanie 

dróg, placów, parkingów i chodników / wg załączonej mapki / b/ posypywanie materiałem posypowym i solą miejsc 

niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach oraz chodników dla pieszych piaskiem / materiał 

posypowy , sól, piasek zapewnia zleceniobiorca / c/ zapewnienie przejezdności dróg gminnych d/ zapewnienie 

gotowości do podjęcia działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg od 28.10.2013 r do 15.04.2015 r z 

możliwością wcześniejszego uruchomienia lub przedłużenia w zależności od warunków atmosferycznych e/ 

zapewnienie całodobowego dyżuru telefonicznego przez wykonawcę przez cały okres objęty umową / za 

przedmiotowy zakres usługi nie przewiduje się odrębnej płatności / f/ zapewnienie w przypadku intensywnych opadów 

śniegu wymagających prowadzenia akcji w sposób ciągły rezerwowej obsady kadrowej - kierowców sprzętu do 
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kontynuowania akcji g/ 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 / W 

ofercie należy podać n/w ceny: A1 - koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej ciągnika z pługiem A2 - koszt wykonania 1 

godz. akcji czynnej zestawu chodnikowego / ciągnik z pługiem o masie własnej do 1,5 t / A3- koszt wykonania 1 godz. 

akcji czynnej ciągnika z rozrzutnikiem - koszt wykonania 1 godz. pracy ciągnika z rozrzutnikem 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. Wykonawca 

winien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z 

przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu urządzeń GPS na sprzęcie wykonawcy dla 

potrzeb monitoringu i kontroli. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu wykonawca winien zapewnić 

możliwość dysponowania sprzętem ciężkim własnym lub wynajętym, uruchamianym na polecenie zamawiającego w 

ilości 5 szt łącznie np. samochód ciężarowy z pługiem, koparko - ładowarka, ładowarka. 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) 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:  22.10.2013. 

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): 92592,59 PLN. 

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

Cena wybranej oferty:  95000,00 

Oferta z najni ższą ceną: 95000,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 95000,00 

Waluta:  PLN. 
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