Boguszów-Gorce: Zamówienie uzupełniające w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce w ramach realizowanego zadania pn.: Letnie i
zimowe utrzymanie gminnych: dróg oraz chodników, przejść, placów i parkingów a także bieżące
utrzymanie skwerów i placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Boguszów-Gorce
Numer ogłoszenia: 346098 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce,
woj. dolnośląskie, tel. 74 8449311 w. 32, faks 74 8449165.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce w ramach
realizowanego zadania pn.: Letnie i zimowe utrzymanie gminnych: dróg oraz chodników, przejść, placów
i parkingów a także bieżące utrzymanie skwerów i placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy
Boguszów-Gorce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot umowy przewidziany do realizacji obejmuje
między innymi: a) odśnieżanie systemem patrolowym dróg według standardów ich zimowego
utrzymania, b) zwalczanie gołoledzi i śliskości zimowej z użyciem środków chemicznych (NaCl) oraz
materiału uszorstniającego w postaci piasku, c) zbieranie i wywożenie zalegającego śniegu, na miejsce
wskazane przez Zamawiającego, d) zapewnienie odpowiedniej ilości piasku i soli (materiał, transport,
składowanie i przechowywanie) niezbędnej do prowadzenia akcji zimowej, e) jednorazowe obustronne
mechaniczne i ręczne uprzątnięcie piasku z ulic po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg wraz z
zapewnieniem wywiezienia i utylizacji uprzątniętego piasku. W okresie zimowym, jeżeli wystąpią
warunki atmosferyczne kwalifikujące się do letniego utrzymania dróg Wykonawca będzie wykonywał
czynności związane z letnim utrzymaniem dróg, przy niezmienionej stawce wynagrodzenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp.z o.o., ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420
Lubawka, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92117,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 99487,01
Oferta z najniższą ceną: 99487,01 / Oferta z najwyższą ceną: 99487,01
Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zaproponowany tryb postępowania mający na celu wyłonienia wykonawcy robót uzupełniających
jest zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz. 907.) art. 67 ust 1 pkt 6,
który dopuszcza udzielenie zamówienia z wolnej ręki w związku z wystąpieniem następujących
okoliczności: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług i
robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego,a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Na etapie
przetargu podstawowego nr WIM.271.01.2013 Zamawiający przewidział udzielenie robót
uzupełniających do kwoty 999 993,60 zł netto. W ramach pierwszego zamówienia
uzupełniającego nr WIM.271.17.2013.ZWR w okresie od 16.11.2013r. do 15.11.2014 na
podstawie umowy nr 331/2013 zawartej w dniu 31.10.2013 r. pomiędzy Gminą Miasto
Boguszów-Gorce a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o. o. wydatkowano
kwotę 110 867,20 zł netto. W ramach drugiego zamówienia uzupełniającego nr
WIM.271.25.2014.ZWR na podstawie umowy nr 370-2014 zawartej w dniu 14.11.2014 r.
pomiędzy Gminą Miasto Boguszów-Gorce a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Sanikom sp. z o. o. w okresie od 16.11.2014r. do 15.11.2015 r. wydatkowano kwotę 110 867,20 zł

netto. W ramach dotychczasowych zamówień uzupełniających wydatkowano kwotę w wysokości
221.734,40 zł netto. W związku z powyższym zgodnie z zapisami zawartymi na etapie przetargu
podstawowego Zamawiający ma możliwość wykorzystania dodatkowo w ramach kolejnej umowy
uzupełniającej kwotę w wysokości 778 259,20 zł netto.

