OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1z7

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ffd382c0-dafa-4b36-b585-6407...

Ogłoszenie nr 500069836-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2017/2018 i 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: 596459-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Krajowy numer identyfikacyjny 3023892000000, ul. ul. Wiejska 3, 08200
Łosice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 083 359 02 32, e-mail zdp@zdp.losice.pl, faks 833 590 288.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.losice.pl, www.zdp.nbip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Gość

Zamawiający

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.1.262.7.ZUD.2017
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 świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019.
Zamówienie obejmuje: 1) Zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni dróg według standardów ustalonych przez
Zamawiającego, 2) Odśnieżanie dróg na wezwanie Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania
ustalonych przez Zamawiającego, 3) Utrzymanie w gotowości sprzętu i środków transportowych przewidzianych do
realizacji niniejszego zamówienia wraz z ich obsługą, 4) Zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie
obsług naprawczo – remontowych sprzętu i środków transportu przewidzianych do świadczenia usług, 5)
Świadczeniu usług przez Wykonawcę poprzez zaangażowanie posiadanego potencjału osobowo – sprzętowego i
przekazanych przez Zamawiającego protokolarnie urządzeń do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania tj.
piaskarek i pługów – (dotyczy części nr 1 – 2 oraz część 9-11 zamówienia). 6) Montaż, demontaż pługów i
czołownic Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zapewniając takie materiały jak: lampy
reflektorowe, zawory powietrzne, przewody pneumatyczne, elektryczne i akumulatorowe, 7) Przystosowanie
koparko – ładowarki, ładowarki, równiarki, pojazdów samochodowych, ciągników z pługiem i ciągnika z
rozsypywaczem do prac przy zimowym utrzymaniu dróg staraniem i na koszt Wykonawcy (dotyczy części nr 3 - 11
zamówienia). Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne telefoniczne
przekazywanie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego informacji o: - aktualnym stanie przejezdności
dróg, - czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych ciągach lub odcinkach dróg, zagrożeniach spowodowanych aktualnymi warunkami atmosferycznymi, - innych zdarzeniach na drodze.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w „Opisie przedmiotu zamówienia” niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie składa się z 11 zadań, które będą realizowane na terenie działalności
Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Specyfikacja nośników pługów lemieszowych i nośników piaskarek,
równiarek: 1.Przez nośnik do zamontowania piaskarki typ „Śnieżka” i pługa jednostronnego bocznego należy
rozumieć pojazdsamochodowy o ładowności min. 8 ton -2 szt. 2.Przez nośnik wraz z pługiem bocznym z funkcją
odśnieżania prawego i lewego pasa drogi w zależności od potrzeb należy rozumieć ciągniki rolnicze o mocy silnika
min. 120 KM- szt. 2. 3.Przez nośnik do zamontowania pługa czołowego należy rozumieć ciągniki rolnicze o mocy
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silnika min. 90-100-KM – szt. 1, od 101-200 KM- szt. 1, od 201-300 KM- szt. 1. 4.Równiarki – należy rozumieć
przystosowanie sprzętu do pracy z pługiem stalowym, lemieszowym czołowym. 5.Przez nośnik wraz z pługiem
bocznym należy rozumieć pojazd samochodowy czteroosiowy z napędem 8x8.
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
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: świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości
zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i
2018/2019 - nośnik piaskarki z pługiem bocznym - szt. 1.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: Firma Handlowo Usługowa BAYER Magdlaena Bożyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Nowy Świat 11 lok.140
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedce
Kraj/woj.: mazowieckie
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 61722.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61722.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69390.00
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: 2

NAZWA: świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości
zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i
2018/2019 - nośnik piaskarki z pługiem bocznym - szt. 1.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie dotyczące: - części 2 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem
dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 - nośnik piaskarki z pługiem bocznym - szt. 1, zostało unieważnione
na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2017r. poz. 1579. Uzasadnienie:Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w
sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – nośnik z pługiem bocznym
– szt. 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 80555.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: Janina Iwanowska Firma Usługowo- Handlowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nowa Kornica 106
Kod pocztowy: 08-205
Miejscowość: Kornica
Kraj/woj.: mazowieckie
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
Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Drogowych "KAMIDEK" Grażyna Wawryniuk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Janowska 40
Kod pocztowy: 21-543
Miejscowość: Konstantynow
Kraj/woj.: lubelskie
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 42120.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41472.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93960.00
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: 4

NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w
sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – nośnik wraz z pługiem
bocznym – szt. 1

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie dotyczące: części 4 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018
i 2018/2019 – nośnik wraz z pługiem bocznym – szt. 1, zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579.
Uzasadnienie:Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.
CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w
sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – równiarka - szt. 1

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie dotyczące: części 5 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018
i 2018/2019 – równiarka - szt. 1 zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
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stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579).Uzasadnienie:Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: – świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości
zimowej dróg (ulic) powiatowych w granicach administracyjnych
miasta Łosice w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – ciągnik
rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg – szt.
1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18055.56
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
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19440.00
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: 7

NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w
sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – koparko - ładowarka lub
ładowarka o pojemności łyżki od 1,0-2,0 m3- szt. 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20370.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: P.H.U. LUK-KRUSZ Łukasz Rypina
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Stara Kornica 258
Kod pocztowy: 08-205
Miejscowość: Kornica
Kraj/woj.: mazowieckie
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
Nazwa wykonawcy: Mariusz Karwowski Firma Handlowo Usługowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 19D
Kod pocztowy: 08-200
Miejscowość: Łosice
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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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 9072.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9072.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9072.00
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: 8

NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w
sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 - ładowarka o pojemności
łyżki min. 5,0 m3 – szt. 1

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie dotyczące: części 8- świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018
i 2018/2019 - ładowarka o pojemności łyżki min. 5,0 m3 – szt. 1 zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579).
Uzasadnienie:Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.
CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: – świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w
sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – nośnik z pługiem
czołowym – szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27777.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: Mariusz Karwowski Firma Handlowo Usługowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 19D
Kod pocztowy: 08-200
Miejscowość: Łosice
Kraj/woj.: mazowieckie

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 28512.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28512.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37908.00
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: 10

NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w
sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – nośnik z pługiem
czołowym – szt. 1
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40277.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: Zakład Usług Drogowych KAMIDEK Grażyna Wawryniuk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Janowska 40
Kod pocztowy: 21-543
Miejscowość: Konstantynów
Kraj/woj.: mazowieckie
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 38394.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38394.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42120.00
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: 11

NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w
sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – nośnik z pługiem
czołowym – szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44444.44
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: "ART-ROl" Sylwester Trochimiuk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Stare Łepki 37
Kod pocztowy: 08-207
Miejscowość: Olszanka
Kraj/woj.: mazowieckie
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 46980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46980.00
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Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46980.00
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
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
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