
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie
miasta Prószków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Prószków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 17

1.5.2.) Miejscowość: Prószków

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-060

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@proszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.proszkow.pl

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, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie
miasta Prószków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd43897c-5c0e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00019425/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14 12:24

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001313/09/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Prószków w
roku 2022

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 00312639/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Gmina Prószków jest jednostką sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych - zatem jest zamawiającym, o
którym mowa w art. 4 pkt. 1 ustawy Pzp.W drugiej kolejności należy zauważyć, iż spełnione
zostały wszystkie pozostałe przesłanki wskazane w art. 214 ust. 1 pkt. 11) ustawy Pzp, tj.:-
Gmina Prószków jest jednostką sektora finansów publicznych, posiadającą 100% udziałów w
spółce Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Prószkowie,- Ponad 90% działalności Spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez
Gminę Prószków w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania Gminy w oparciu o
majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej- mając na uwadze fakt, że Gmina
Prószków jest jedynym wspólnikiem, mającym 100% udziałów w kapitale zakładowym
kontrolowanej Spółki, w Spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO.271.13.2021.ORM

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych
i na terenie miasta Prószków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą i dostawą materiałów
uszorstniających.
Zimowe utrzymanie dróg ma być wykonywane na poziomie gwarantującym swobodny i
bezpieczny przejazd lub przejście.
Odśnieżanie oraz posypywanie (mieszanką piasku z solą 30%) dróg i chodników gminnych.
Posypywanie (mieszanką piasku z solą 30%) dróg i chodników. 
Przy czym jednokrotnie odśnieżanie z posypywaniem lub posypywanie oznacza stworzenie
bezpiecznych i swobodnych warunków w jednym dniu na drogach
i chodnikach. 
W razie bardzo obfitych opadów śniegu należy przeprowadzić akcję odśnieżania
co najmniej dwukrotnie w ciągu dnia. Posypywanie piaskiem nawierzchni dróg w razie
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występowania oblodzeń.

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

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: 280766,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 280766,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 280766,46 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: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gminne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9910515906

7.3.3) Ulica: Daszyńskiego 13A

7.3.4) Miejscowość: Prószków

7.3.5) Kod pocztowy: 46-060

7.3.6.) Województwo: opolskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 280766,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-01-01 do 2022-12-31
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