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Ogłoszenie nr 500176650-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w
sezonie zimowym 2018/2019”
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: 583528-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140586600000, ul.
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 148 304, e-mail
sekretariat@pzd.com.pl, faks 343 148 304.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.myszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD/4/332/DW/SD/2018, PZD/26/342/DP/SD/2018
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 są usługi pod nazwą: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w
sezonie zimowym 2018/2019”. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wynajmem i
świadczeniem usług sprzętowych wraz z operatorem przy zimowym utrzymaniu dróg (jezdni,
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zatok autobusowych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych) wojewódzkich i powiatowych
utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019 z
podziałem na poszczególne części
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 60181000-0, 90612000-0

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Likwidacja gołoledzi przy użyciu piaskarkosolarki zamontowanej na samochodzie ciężarowym wraz z
odśnieżaniem pługiem średnim.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części 1 zamówienia nie
złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień
publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...).
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Odśnieżanie równiarką samojezdną min. 120
KM - wyposażoną w lemiesz o zmiennej geometrii.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14500
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
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa "JAGODA" Sławomir Jagoda
Email wykonawcy: slawomirjagoda@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Magazynowa 32 H
Kod pocztowy: 42-260
Miejscowość: Kamienica Polska
Kraj/woj.: śląskie
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 15120.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15120.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15120.00
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:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Odśnieżanie ładowarką jednonaczyniową
kołową o pojemności łyżki min. 3,5 m3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części 3 zamówienia nie
złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień
publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...).
CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Odśnieżanie i wykonywanie załadunku piasku i
mieszanek piaskowo-solnych koparko-ładowarką na
podwoziu kołowym o pojemności łyżki min. od 1,0 m3 do
max. 2,0 m3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części 4 złożono jedną
ofertę od firmy F.U.H „JAGODA” Sławomir Jagoda, ul. Magazynowa 32H, 42-260 Kamienica
Polska za kwotę brutto: 35 100,00 zł. Zamawiający podczas otwarcia ofert podał kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w zakresie Części 4 była to kwota brutto: 27
432,00 zł. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej
oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Likwidacja gołoledzi oraz mechaniczne i ręczne
odśnieżanie nawierzchni chodników i ścieżek pieszorowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich
utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Myszkowie.Pozimowe zamiatanie nawierzchni chodników
i ścieżek pieszo-rowerowych objętych zimowym
utrzymaniem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 71760.00
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: F.U.H JOTEM 2 Małgorzata Bątorek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zdów, ul. Willowa 7
Kod pocztowy: 42-421
Miejscowość: Włodowice
Kraj/woj.: śląskie
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 71884.80
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Oferta z najniższą ceną/kosztem 71884.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71884.80
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
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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