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Z^paĄD DROG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

55-100 TRZEBNICA ul. Łaczna I c

Te!./Fax 1) 387-06_17 NlP: 915-16-26-02'|

e-mail: droqi@powiat.trzebnica.pl

Znak §p rawy : DT iZP l 200 l 18 l 2019

zadanie nr 2 - zwalczańe śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren
północ - czas pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur,
zadanie nr 2a - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych , teren

zmiana terminu podpisania umowv
doĘcry: przetargtl nieograniczonego na: Wykonanie usług prry zimowym utrzymaniu
dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimorvym 20t9t2020 z
podziałem na zadania:
zadanie nr 1 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Wisznia Mała _
cza§ pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur,

www. droqi.trzebnica. pl

Trzebnica, 29 .l 0.2019 r.

gminy Trzebnica -
gminy Trzebnica -

południe - cza§ pracy około 200 §odz. całomiesięczny dyżur,
zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Zawonia - czas
pracy około 200 godz. i całomiesięcnly dyżuro
zadanie nr 4 - zvvalczanie śliskości_ i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki
Śląskie - cza§ pracy około 200 godz.i całomiesięczny OyZur.

Uwaga:
Podany powyżej cza§ pracy jest szacunkorvy.

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zmienia terminy podpi§ania umowy podane w
OGŁOSZENIU O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF'ERTY i tak:

Wybrano ofeńę złożon ą przez Wykonawcę :

Oferta nr 4 - KOPARECZKA Sp. z o. o. ul. Henryka Sienkiewicza23,ss-140 Zmigród
cena netto:315100 zł.; cena brutto: 34O2O zł.- praca

zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica -
- czas pracy około 200

Numer
oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w
kryterium

,,cena"
(A)

Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

kalendarzowy pełnienia
dyżuru sprzętu z
obsługą w bazie
Wykonawcy" (B)

Liczba pkt w
kryterium

,rczas rozpoczęcia
pracy przy ZUD

na wygranym
zadaniu" (C)

Łączna punktacja
(A+B+C)

4. KOPARECZKASp. z o. o.
ul, Henryka Sienkiewicza 23
55-140 Zmigród

40,00 15,00 30,00 85,00



cena neĘo: 2.30ą00 zł.; cena brutto: 2,484Po zł.- całomiesięczny dyżur
Uzasadnienie wYboru: _ Oferta wykonawcy jest najkorzystniejsza zgodnie kryterium oceny ofeń. W ocenie
Zamawiająccgo uzYskała 85 pkt. z 100 pkt. moźliwych, Wykonawcaspełnił-warunki ułziału w postępowaniu. ofeńa jest
zgodna z S|WZ w zakresie pzedmiotu zamówienia.

ZamawiającY zawnze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 31.10.2019 r. Zapraszamy do podpisania
umowY do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Ks. Dz. W. Bochónka 6 - Sekretariat - godz. .1o.15.

zadanie nr 2a - zwalczanie Śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica _

Wybrano ofeńę złożon ą przez Wykonawcę:
Ofefta nr 3 - PPHU MARGO Małgorzata Wypart Głuchów Dolny 4A, 55_106 Zawonia
cena netto: 320100 zł.; cena brutto: 345,60 zł.- praca
cena netto:2.7oo,oo zł.; cena brutto: 2.91ą00 zł.- całomiesięczny dyżur

Uzasadnlenie wyboru: ofeńa wykonawcy jest najkozystniejsza zgodnie kryterium oceny ofeń. W ocenie
Zamawiającego uzyskała 70 pkt. z 100 pkt. możliwych. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. ofeńa jest
zgodna z SlWZ w zakresie przedmiotu zamówienia,

Zamawiający zawfize umowę w sprawiązamówienia pubticznego, w dniu 31.1o.2o19 r. Zapraszamy do podpisania
umowY do Starostwa Powiatowego w Tzebnicy ul, Ks. Dz. W Bochenka 6 - Sekretariat - godz. 10.3o.

zadanie nr 3 - zwalczańe śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Zawonia _ cza§

Wybrano ofeńę złożon ą pnzezWykonawcę:
Ofefta nr 5 - Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp ut. Zielona 4, 55_106 Gzeszów
cena netto: 350100 zł.; cena brutto: 378rO0 zł.- praca
cena netto: 2.314r8l zł.1 cena brutto: 2.500r0o zł.- całomiesięczny dyżur

Uzasadnienie wyboru: Ofeńa wykonawcy jest najkorzystniejsza zgodnie kryterium oceny ofeń. W ocenie
Zamawiającego uzyskała 85 pkt. z 100 pkt. możliwych. Wykonawca spełnił warunki ułziału w postępowaniu. ofeńa jest
zgodna z SlWZ w zakresie pzedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 31.10.2019 r. Zapraszamy do podpisania
umowy do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Ks, Dz. W. Bochenka 6 - Sekretariat - godz. 10.45.

zadanie nr 4 - zwalczanie śliskościi odśnieżanie powiatowych, teren gminy Oborniki
około 200 r.

dróg
y dvź

Łączna punktacja
(A+B+Q;

- czas około 200 całomiesięczn r.
Numer
oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w
kryterium

,,cena"
(A)

Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

kalendarzowy pełnienia
dyżuru sprzętu z
obsługą w bazie
Wykonawcy" (B)

Liczba pkt w
kryterium

,rczas rozpoczęcia
pracy przy ZUD

na wygranym
zadaniu" (C)

Łączna punktacja
(A+B+c)

3. PPHU MARGO
Małgorzata Wypań
Głuchów Dolny 4A,
55-106 Zawonia

40,00 00,00 30,00 70,00

lracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur,
Numer
oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w
kryterium

,rcena"
(A)

Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

kalendarzowy pełnienia
dyżuru sprzętu z
obsługą w bazie
Wykonawcy" (B)

Liczba pkt w
kryterium

,,czas rozpoczęcia
pracy przy ZUD

na wygranym
zadaniu" (C)

Łączna punktacja
(A+B+Q)

5. Zakład Robót Budowlanych
Wojciech Rapp
ul. Zielona 4, 55-106 Czeszów

40,00 15,00 30,00 85,00

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

kalendarzowy pełnienia

L.iczb,a pkt w
kryterium

,,czas rozpoczęcia

(lt

ś i całomies
Liczba pkt w

kryterium

,rcena"



(A) dyżuru sprzętu z
obsługą w bazie
Wykonawcy" (B)

pracy przy ZUD
na wygranym
zadaniu" (C)

4. KOPARECZK,ASp. z o. o.
ul. Henryka Sienkiewicza 23
55-140 Zmigród

40,00 00,00 30,00 70,00

Wybrano ofeńę złożon ą przez Wykonawcę:
ofefta nr 4 - KoPAREczl(A Sp. z o. o. ut. Henryka Sienkiew|cza23,55-14o żmigród
cena netto! 315100 zł.1 cena brutto: 34O2O zł.- praca
cena netto: 2.300100 zł.; cena brutto: 2.484,oo zł.- całomiesięczny dyżur

Uzasadnienie wyboru: _ Of9rta wykonawcy jest najkozystniejsza zgodnie kryterium oceny ofeń. W ocenie
Zamawiając,ego uzYskała 85 pkt. z 100 pkt. możliwych. Wykonawcaspełnił warunki ubziału w postępowaniu. ofeńa jest
zgodna z SlWZ w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 04.11.2o1g r. Zapraszamy do podpisania
umowY do Starostwa Powiatowego w Tzebnicy ul, Ks. Dz. W. Bochenka 6 - Sekretariat - godz. 10.15.

Zarząd, Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o zastosowanie się do w/w zmia1 terminów
podpisania umów.

Zpowńaniem:

Zarządu D


