
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa

1.5.2.) Miejscowość: Konopiska

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-274

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 034 328-20-57

1.5.8.) Numer faksu: 034 344-19-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@konopiska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopiska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.bip.konopiska.akcessnet.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25baa457-0ede-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00222670/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-07 12:00

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170392/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Gk.271.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 555555,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu zimowym dróg gminnych,
placów i parkingów gminnych wskazanych w załączniku nr 8 do SWZ oraz innych dróg według
potrzeb Zamawiającego na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2021/2022. 

4.2 Zakres prac obejmuje w szczególności:
a) utrzymanie ciągłej przejezdności dróg i parkingów poprzez odpłużenie lub uszorstnienie
powierzchni jezdni dróg gminnych, parkingów polegające na posypywaniu ich mieszanką
piaskowo-solną o zawartości soli 25% (materiał Wykonawcy) lub odpłużenie z jednoczesnym
uszorstnieniem dróg i parkingów gminnych polegające na odśnieżeniu nawierzchni drogi
gminnej jednocześnie sypiąc na odśnieżoną nawierzchnie mieszankę piaskowo-solną o
zawartości soli 25% (materiał Wykonawcy),
c) zwalczanie śliskości i gołoledzi poprzez posypanie mieszanką piaskowo-solną o zawartości
soli 25% lub środkami dopuszczonymi do stosowania w tym zakresie,
d) wywożenie śniegu i lodu – w miarę zaistniałych potrzeb
Łączna długość dróg gminnych do zimowego utrzymania w sezonie 2021/2022 wynosi ok. 67,91
km.

4.3 Wymagania Zamawiającego:
1. Zakres obowiązków Wykonawcy związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
placów, parkingów („akcja zima”) obejmuje:
1) pełnienie stałych dyżurów dyspozytorskich oraz interwencyjne wyjazdy sprzętu mające na
celu utrzymania przejezdności dróg przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości oraz
patrolowanie dróg w czasie prowadzenia „akcji zima”,
2) dyżurowanie przy telefonie przez cały czas realizacji umowy,
3) usuwanie śniegu z nawierzchni dróg, placów, parkingów oraz zwalczanie śliskości poprzez
posypywanie nawierzchni materiałami uszarstniającymi wraz z dojazdem sprzętu na miejsce
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pracy,
4) przekazywanie Zamawiającemu cotygodniowych wydruków z GPS-w każdy poniedziałek do
godz. 15:00, fax-em lub mailem,
5) pokrywanie wszelkich kosztów dodatkowych jak: koszty zakupu materiału, transportu i
składowania materiałów uszarstniających,
6) bieżące informowanie Zamawiającego o prowadzonych działaniach związanych z zimowym
utrzymaniem dróg gminnych,
7) przy bardzo dużych opadach śniegu wywożenie śniegu ,
8) rozpoczęcie „akcji zima” w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych
najpóźniej w ciągu godziny poprzez podjęcie akcji odśnieżania lub usuwania śliskości na
drogach gminnych, placach, parkingach,
9) rozpoczęcie „akcji zima” najpóźniej w ciągu godziny po każdorazowym otrzymaniu polecenia
telefonicznego od Zamawiającego bądź Policji, Sołtysów,
10) w przypadku opadów ciągłych odśnieżenie parkingów przy budynku Urzędu Gminy w
Konopiskach do godz. 6:00 w dni robocze,
11) rozpoczęcie „akcji zima” musi nastąpić niezwłocznie w przypadku wystąpienia ciągłych
opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających powstaniu zatorów drogowych,
12) całkowitej likwidacji skutków pogorszenia warunków atmosferycznych na drogach w ciągu 6
godzin od zaprzestania opadów.
2. Wykonawca jest zobowiązany dysponować do realizacji umowy następującym sprzętem:
1) samochody specjalne pługo-piaskarki wyposażone w GPS, posiadające polisę OC – 4 szt. z
podziałem na poszczególne miejscowości:
a) samochód nr 1- Aleksandria Pierwsza, Aleksandria Druga, Kopalnia,
b) samochód nr 2- Jamki, Kowale, Leśniaki, Korzonek,
c) samochód nr 3- Konopiska, Wygoda, Kijas,
d) samochód nr 4- Hutki, Rększowice, Łaziec, Wąsosz.
Uwaga: Samochody powinny wyjeżdżać równocześnie. 
2) ciągnik kołowy o mocy powyżej 80 kM wyposażony w lemieszowy czołowy pług śnieżny - 1
szt.,
3) równiarka - 1 szt.,
4) pojazdy mechaniczne do załadunku śniegu (ładowarka) - 1 szt.
3. Całość prac Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnego sprzętu, transportu, robocizny i
materiałów uszarstniających, zgodnie z przyjętymi warunkami i standardami dróg całodobowo
we wszystkie dni tygodnia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do codziennej 24 godzinnej dyspozycyjności w stosunku do
Zamawiającego.
5. Realizacja usługi winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu,
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
6. Zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów, skrzyżowań, rozjazdów, wysepek
przystankowych ma na celu likwidacje zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi
czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, gołoledź oraz opady śniegu.
7. Zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie przez Wykonawcę systemem patrolowo
interwencyjnym. Prace przy odśnieżaniu tych dróg będą rozpoczynane nie później niż w ciągu
jednej godziny od wystąpienia opadów. Stan utrzymania dróg w tym standardzie przedstawia się
następująco:
1) jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości oraz posypana mieszanką piaskowo-solną o
zawartości soli 25% w miejscach szczególnie niebezpiecznych (całe odcinki dróg, skrzyżowania,
zakręty, przystanki autobusowe), oraz po wskazaniu przez Zamawiającego bądź po
konsultacjach z Zamawiającym posypanie całych powierzchni (placów, parkingów),
2) odśnieżone na całej szerokości i długości (placów, parkingów).
8. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały uszarstaniające do zimowego utrzymania
dróg t.j. mieszanki piaskowo-solnej o zawartości soli 25% spełniającej wymogi Specyfikacji
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Technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej nr 46 z dnia 25 .10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na
drogach publicznych (Dz.U.MTiG Nr 10, poz. 20).
Zaleca się wykonawcy sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 705584,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 705584,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 705584,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Lider: HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
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Partner: Firmą P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751885237

7.3.3) Ulica: Częstochowska 14

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 705584,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
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