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Ogłoszenie nr 510041369-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu: Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja
rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
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: 508853-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 Nowym Targu, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul.
Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26-628-88, e-mail
pzd@nowotarski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i
zmywanie nawierzchni jezdni)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD-ZP.261.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
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:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z letnim utrzymaniem dróg powiatowych. 2. W
zakres robót wchodzi: 1) renowacja rowów i poboczy; 2) transport materiałów; 3) udrażnianie
kanalizacji burzowej; 4) usuwanie zanieczyszczeń w pasach drogowych poprzez zamiatanie i
zmywanie jezdni; 5) lokalne wykaszanie poboczy. 3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu
zamówienia: 1) Zamawiający wymaga aby w sytuacjach nadzwyczajnych jak ulewy, powodzie i
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inne zdarzenia losowe Wykonawca podstawił sprzęt w miejsce oraz w ilości i rodzaju wskazanych
przez Zamawiającego, w terminie do 5 godzin od chwili otrzymania wezwania, który to termin
może zostać przez Wykonawcę skrócony o 1 lub o 2 godziny. 2) Czas pracy sprzętu w ramach
danego asortymentu, liczony będzie od momentu podstawienia sprzętu we wskazane miejsce, do
zakończenia pracy w danym miejscu. Czas dojazdu do wskazanego miejsca oraz czas dojazdu z
miejsca robót do bazy Wykonawcy nie jest wliczany jako czas pracy sprzętu. 3) Realizacja
zamówienia następować będzie w miarę potrzeb Zamawiającego, na jego wezwanie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 90610000-6

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: 05/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 357530.00
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 ,,Kal-Trans” Sp. j. Kalata
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Osiedle Nowe 1E
Kod pocztowy: 34-424
Miejscowość: Szaflary
Kraj/woj.: małopolskie
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 356400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 356400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 828927.00
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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