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Ogłoszenie nr 500062407-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.

Gmina Zapolice: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zapolice w latach 2017-2019
  

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: 601843-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zapolice, Krajowy numer identyfikacyjny 73093448200000, ul. Plac Strażacki  5, 98-161
  Zapolice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 823-19-82 w. 28, e-mail m.kobiera-
tyka@zapolice.pl, faks 438 231 982. 
Adres strony internetowej (url): www.zapolice.biuletyn.net 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zapolice w latach 2017-2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GKI.271.22.2017.AZK

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 wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie
kompleksowego zimowego utrzymania ulic, dróg i chodników (ścieżek pieszo-rowerowych) na
terenie gminy Zapolice w latach 2017-2019. Kompleksowe zimowe utrzymania ulic i dróg
gminy Zapolice to: a) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej
temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia
lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi,
prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, dni robocze, ustawowo wolne od pracy i święta, w
różnych warunkach atmosferycznych- opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje i zamiecie
śnieżne, niskie temperatury itp. poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na
ulicach, drogach i chodnikach na terenie gminy Zapolice; b) utrzymywanie w pełnej gotowości
technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem
przewidzianym do zwalczania skutków zimy, c) posiadanie dostępu do materiałów
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uszorstniających (tj. piasku, mieszanki piasku i soli w zależności od typu spodziewanej lub już
istniejącej śliskości zgodnie z zasadami określonymi 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, poz. 1960).
Szacunkowa ilość roboczo godzin pracy sprzętu w latach 2017-2019, stanowiącej podstawę do
przedstawienia ceny ofertowej dla całości przedmiotu zamówienia wynosi ok. 1020 godz. z
podziałem na: - praca pługu lekkiego - ok. 450 godz., - praca piaskarki - ok. 350 godz., - praca
koparko-spycharki- ok. 150 godzin, - praca pługu ciężkiego- ok. 50 godzin, - praca równiarki -
ok. 20 godzin, Ponadto zamówienie obejmować będzie odśnieżanie i usuwanie śliskości na
chodnikach (ścieżkach pieszo – rowerowych) w ilości ok. 12 000,00 mb (miejscowość
Paprotnia). Wykonywanie usługi kompleksowego zimowego utrzymania dróg następować będzie
tylko na indywidualne zlecenie wyznaczonego pełnomocnika Zamawiającego (koordynatora
akcji zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Zapolice), na wszystkich ulicach i drogach, i
będzie rozliczane według cen jednostkowych za godzinę efektywnej pracy przy wykonywaniu
usługi lub w przypadku odśnieżenia i usuwania śliskości chodnikach (ścieżkach pieszo-
rowerowych ) za mb wykonanej usługi. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do
zgłoszenia rozpoczęcia realizacji usługi oraz po zakończeniu realizacji usługi- zgłoszenia
zakończenia realizacji usługi. Uruchomienie sprzętu ciężkiego tj. równiarki nastąpi w przypadku
wystąpienia wzmożonych warunków zimowych lub warunków uznanych za klęskę żywiołową.
Uruchomienie takiego sprzętu możliwe będzie tylko na wyraźne polecenie Zamawiającego.
Materiały uszorstniajace (piasek, mieszanina piasku z solą) Wykonawca zakupuje we własnym
zakresie, a kosztu zakupu zobowiązany jest wliczyć w cenę realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania natężenia prowadzonej akcji zimowego
utrzymania dróg. Zamawiający dopuszcza możliwość monitorowania pracy Wykonawcy. W
powyższym przypadku odpowiedni sprzęt zostanie dostarczony i zamontowany przez
przedstawicieli Zamawiającego i przekazany Wykonawcy na podstawie protokołu na czas
realizacji zadania. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie
odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszej ilości usług w stosunku do ilości określonych
jako szacunkowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub
większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do
Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.
Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp. Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp z uwagi na
możliwość realizacji zamówienia przez osoby niepodlegające stosunkowi pracy. Informacja na
temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia
Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia
Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu
ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz do
podania nazw (firm) Podwykonawców. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane
będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3) Wykonawca jest
obowiązany do określenia telefonów kontaktowych i numerów faks oraz współdziałania z
Zamawiającym w celu dokonywania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego
wykonania zamówienia. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagania dot. gwarancji:
Nie dotyczy

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
Zapolice w latach 2017-2019.

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 87855.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: M.A.K.S Agata Kucharska 
Email wykonawcy: kuchar64@wp.pl 
Adres pocztowy: Branica 27 
Kod pocztowy: 98-161 
Miejscowość: Zapolice 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 84132.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84132.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 84132.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
Zapolice w latach 2017-2019.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 73455 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: MAKS Agata Kucharska 
Email wykonawcy: kuchar64@wp.pl 
Adres pocztowy: Branica 27 
Kod pocztowy: 98-161 
Miejscowość: Zapolice 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 68580.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68580.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68580.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

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 
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


