
Ogłoszenie nr 500082060-N-2017 z dnia 28-12-2017 r.

Gmina Staszów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Staszów w okresie od
01.01.2018r. do 31.12.2018r. o łącznej długości 111,37 km

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: 625297-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Staszów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040974900000, ul. Opatowska  31, 28-200  
Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 642 014, e-mail bzp@staszow.pl, faks
158 643 261.
Adres strony internetowej (url): www.staszow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Staszów w okresie od 01.01.2018r. do
31.12.2018r. o łącznej długości 111,37 km

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.46.17.2017.II

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 utrzymanie w okresie zimowym od dnia 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. dróg gminnych na terenie Gminy Staszów o łącznej długości 111,37 km,
obejmujące między innymi następujące czynności Wykonawcy: 1) dowożenie na wzniesienia
dróg gminnych, do miejscowości Jasień, Wiśniowa-Łepki, Wiązownica Kolonia, Smerdyna
Dolna, Zagrody, Wiśniowa – Józefów, Wiśniowa Poduchowna – Kamionki, Kurozwęki,
Niemścice, Oględów, Ponik, Dobra, mieszaniny piasku z sola (bez rozsypywania)w ilości oraz
terminie wskazanym przez pracownika Zamawiającego, 2) odśnieżanie dróg gminnych
(podanych w Załączniku Nr 1 do umowy) na terenie Gminy Staszów na każdorazowe
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telefoniczne, ustne bądź pisemne zgłoszenie przez pracownika Zamawiającego, 3) odśnieżanie
wraz z posypaniem mieszaniną piasku z solą (w stosunku 1:20) dróg gminnych (podanych w
Załączniku Nr 1 do umowy) na terenie Gminy Staszów na każdorazowe telefoniczne, ustne bądź
pisemne zgłoszenie przez pracownika Zamawiającego, 4) posypanie dróg gminnych (podanych
w Załączniku Nr 1 do umowy) na terenie Gminy Staszów mieszaniną piasku z solą (w stosunku
1:20), na każdorazowe telefoniczne, ustne bądź pisemne zgłoszenie przez pracownika
Zamawiającego, oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłowe
funkcjonowanie przedmiotu zamówienia Pozostałe informacje, dotyczące przedmiotowego
zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 9 SIWZ oraz w
załącznikach Nr 1 i 2 do projektu umowy, tj.: wykazie dróg gminnych, objętych zimowym
utrzymaniem wraz z ich długością oraz mapie z przebiegiem dróg gminnych na terenie Gminy
Staszów. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Termin realizacji
zamówienia: od podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2018 roku do dnia
31.12.2018 roku. Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym
zamówieniem

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 270160.64
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:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm: Lider: Tomasz Dyl Firma Transportowo-Budowlano-
Drogowa DYLMEX, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów Partner: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.
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z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rakowska 33
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

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 300000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 300000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 300000.00
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:
INFORMACJA O CENIE JEDNOSTKOWEJ WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ JEDNOSTKOWA: Cena wybranej oferty: - cena 1m3
mieszaniny piasku z solą wraz z dowiezieniem na wzniesienia dróg gminnych (bez rozsypania)
w miejscowościach Jasień, Wiśniowa - Łepki, Wiązownica Kolonia, Smerdyna Dolna, Zagrody,
Wiśniowa – Józefów, Wiśniowa Poduchowna – Kamionki, Kurozwęki, Niemścice, Oględów,
Ponik, Dobra: brutto: 470,00 zł, - przejazd pojazdu na odcinku 1 km wraz z odśnieżeniem dróg
gminnych: cena brutto: 85,00 zł, - przejazd pojazdu na odcinku 1 km wraz z odśnieżeniem dróg
gminnych i ich posypaniem mieszaniną piasku z solą (w stosunku 1: 20): cena brutto: 96,00 zł, -
przejazd pojazdu na odcinku 1 km wraz z posypaniem dróg gminnych mieszaniną piasku z solą
(w stosunku 1: 20): cena brutto: 92,00 zł. Oferta z najniższą ceną: - cena 1m3 mieszaniny
piasku z solą wraz z dowiezieniem na wzniesienia dróg gminnych (bez rozsypania) w
miejscowościach Jasień, Wiśniowa - Łepki, Wiązownica Kolonia, Smerdyna Dolna, Zagrody,
Wiśniowa – Józefów, Wiśniowa Poduchowna – Kamionki, Kurozwęki, Niemścice, Oględów,
Ponik, Dobra: brutto: 470,00 zł, - przejazd pojazdu na odcinku 1 km wraz z odśnieżeniem dróg
gminnych: cena brutto: 85,00 zł, - przejazd pojazdu na odcinku 1 km wraz z odśnieżeniem dróg
gminnych i ich posypaniem mieszaniną piasku z solą (w stosunku 1: 20): cena brutto: 96,00 zł, -
przejazd pojazdu na odcinku 1 km wraz z posypaniem dróg gminnych mieszaniną piasku z solą
(w stosunku 1: 20): cena brutto: 92,00 zł. Oferta z najwyższą ceną: - cena 1m3 mieszaniny
piasku z solą wraz z dowiezieniem na wzniesienia dróg gminnych (bez rozsypania) w
miejscowościach Jasień, Wiśniowa - Łepki, Wiązownica Kolonia, Smerdyna Dolna, Zagrody,
Wiśniowa – Józefów, Wiśniowa Poduchowna – Kamionki, Kurozwęki, Niemścice, Oględów,
Ponik, Dobra: brutto: 470,00 zł, - przejazd pojazdu na odcinku 1 km wraz z odśnieżeniem dróg
gminnych: cena brutto: 85,00 zł, - przejazd pojazdu na odcinku 1 km wraz z odśnieżeniem dróg
gminnych i ich posypaniem mieszaniną piasku z solą (w stosunku 1: 20): cena brutto: 96,00 zł, -
przejazd pojazdu na odcinku 1 km wraz z posypaniem dróg gminnych mieszaniną piasku z solą
(w stosunku 1: 20): cena brutto: 92,00 zł. INFORMACJA O CZASIE REAKCJI WYBRANEJ
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OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJDŁUŻSZYM I NAJKRÓTSZYM CZASEM
REAKCJI: - czas reakcji w wybranej ofercie: do 1 godz. - oferta z najdłuższym czasem reakcji:
do 1 godz. - oferta z najkrótszym czasem reakcji: do 1 godz

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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