
 1

MZD.341.109.2013                                    Skoczów, dnia 2013-10-22  
 
 
 

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieogranicz onym na  
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ci ągów pieszych, schodów  

i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w se zonie zimowym 2013/2014r.  
z podziałem na 10 cz ęści” 

wartość całości zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z  dnia 29.01.2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm. 

 
 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego: 
Miejski Zarząd Dróg 
ul. Mickiewicza 14 
43-430 Skoczów 
woj. śląskie 
  
Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników, ciągów 
pieszych, schodów i kładek dla pieszych („akcja zimowa”) na terenie Gminy Skoczów  
z podziałem na części: 
CZĘŚĆ nr 1: Drogi gminne w granicach miasta Skoczów zgodnie z załączonym Wykazem dróg 

dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2013/2014 (załącznik nr 8 do SIWZ) – 
długość ok. 23 050m. 

CZĘŚĆ nr 2: Drogi gminne w granicach miasta Skoczów zgodnie z załączonym Wykazem dróg 
dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2013/2014 (załącznik nr 8 do SIWZ) – 
długość ok. 9 250m. 

CZĘŚĆ nr 3: Drogi gminne w obrębie sołectwa Ochaby zgodnie z załączonym Wykazem dróg 
dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2013/2014 (załącznik nr 8 do SIWZ) –  
długość ok. 39 940m. 

CZĘŚĆ nr 4: Drogi gminne w obrębie sołectwa Pogórze, Kowale zgodnie z załączonym 
Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2013/2014 (załącznik  
nr 8 do SIWZ) – długość ok. 28 890m. 

CZĘŚĆ nr 5: Drogi gminne w obrębie sołectwa Bładnice, Harbutowice zgodnie z załączonym 
Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2013/2014 (załącznik  
nr 8 do SIWZ) – długość ok. 20 670m. 

CZĘŚĆ nr 6: Drogi gminne w obrębie sołectwa Pierściec, Kiczyce zgodnie z załączonym 
Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2013/2014 (załącznik  
nr 8 do SIWZ) – długość ok. 39 120m. 

CZĘŚĆ nr 7: Drogi gminne w obrębie sołectwa Międzyświeć, Wilamowice zgodnie  
z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 
2013/2014 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 12 520m. 

CZĘŚĆ nr 8: Drogi gminne w obrębie sołectwa Wiślica zgodnie z załączonym Wykazem dróg 
dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2013/2014 (załącznik nr 8 do SIWZ) – 
długość ok. 8 420m. 

CZĘŚĆ nr 9: Chodniki, ciągi piesze, schody i kładki dla pieszych zgodnie z „Wykazem 
zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla 
pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2013/2014r.” 
(załącznik nr 9 do SIWZ) – długość ok. 11 680m. 

CZĘŚĆ nr 10: Chodniki, ciągi piesze i schody zgodnie z „Wykazem zimowego utrzymania 
chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy 
Skoczów w sezonie zimowym 2013/2014r.” (załącznik nr 9 do SIWZ) - długość  
ok. 13 350m. 
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Kryteria wyboru ofert: 
cena - 100 %, przy czym: 
 
Dla części nr 1 przedmiotu zamówienia: 
 
Część nr 1:  
Drogi gminne w granicach miasta Skoczów.  
Rodzaj sprzętu  Waga pozycji % 
a) Ciągnik (moc min. 60 KM, napęd na 2 osie) z pługiem o 

szerokości max 250cm i piaskarką (w tym wykonanie 
mieszanki i jej załadunek). 

40 

b) Ciągnik (moc min. 75 KM, napęd na 2 osie) z pługiem  
i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) 60 

(Cs = Cax40%+Cbx60%) 
 
Złożono 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena jednostkowa brutto 

Łączna ilość 
punktów 

Ciągnik (moc min. 60 KM,  
napęd na 2 osie)  

z pługiem o szerokości max 250cm  
i piaskarką (w tym wykonanie 

mieszanki i jej załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy sprzętu 

wraz z obsługą) 

Ciągnik (moc min. 75 KM,  
napęd na 2 osie)  

z pługiem i piaskarką (w tym 
wykonanie mieszanki i jej 

załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy 

sprzętu wraz z obsługą) 

3. 

Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych  

w Skoczowie  
z siedzibą  
w Pogórzu 

43-430 Skoczów 
Pogórze 

ul. Dworcowa 1 

149,04 159,84 76,67 

5. 

„MENTRANS” 
Mencnarowski 

Franciszek  
43-394 Rudzica 

Iłownica 174 

129,60 112,32 100,00 

 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 
Wybrana oferta Firmy „MENTRANS” Mencnarowski Franciszek z siedzibą w Iłownicy spełnia 
wszystkie warunki zamówienia oraz po przeprowadzonej ocenie ofert uzyskała 
najkorzystniejszy bilans punktów - 100 punktów, w związku z czym stanowi ofertę 
najkorzystniejszą. 
 
Dla części nr 2 przedmiotu zamówienia: 
 
Część nr 2:  
Drogi gminne w granicach miasta Skoczów. 
Rodzaj sprzętu  Waga pozycji % 
a) Ciągnik (moc min. 75 KM, napęd na 2 osie) z pługiem  

i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) 100 

(Cs = Cax100%) 
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Złożono 1 ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena jednostkowa brutto 
Łączna ilość 

punktów 
Ciągnik (moc min. 75 KM, napęd na 2 osie)  

z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy sprzętu wraz z obsługą) 

1. 

Firma Usługowo -
Transportowa  

Janina Sztwiertnia 
43-430 Skoczów 

Bładnice Górne 20 

162,00 100,00 

 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 
Wybrana oferta Firmy Usługowo-Transportowej Janina Sztwiertnia z siedzibą w Bładnicach 
Górnych spełnia wszystkie warunki zamówienia. Jako jedyna złożona oferta uzyskała 100 
punktów, w związku z czym stanowi ofertę najkorzystniejszą. 
 
Dla części nr od 3 do 7 przedmiotu zamówienia: 
 
Część nr od 3 do 7:  
Drogi w sołectwach Ochaby, Pogórze, Kowale, Bładnice, Harbutowice, Pierściec, Kiczyce, 
Międzyświeć, Wilamowice. 
Rodzaj sprzętu  Waga pozycji % 
a) Ciągnik (moc min.60 KM, napęd na 2 osie) z pługiem  

i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) 45 

b) Ciągnik (moc min 75 KM, napęd na 2 osie) z pługiem  
i piaskarką ( w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) 55 

(Cs = Cax45%+Cbx55%) 
 
Część nr 3: Złożono 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena jednostkowa brutto 

Łączna ilość 
punktów 

Ciągnik (moc min. 60 KM,  
napęd na 2 osie)  

z pługiem i piaskarką (w tym 
wykonanie mieszanki i jej załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy sprzętu 

wraz z obsługą) 

Ciągnik (moc min. 75 KM,  
napęd na 2 osie)  

z pługiem i piaskarką (w tym 
wykonanie mieszanki i jej 

załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy 

sprzętu wraz z obsługą) 

5. 

„MENTRANS” 
Mencnarowski 

Franciszek  
43-394 Rudzica 

Iłownica 174 

105,84 105,84 96,17 

6. 

Kółko Rolnicze  
w Ochabach 

43-430 Skoczów 
Ochaby Małe 

ul. Dębowiecka 26 

81,00 118,80 100,00 

 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:  
Wybrana oferta Kółka Rolniczego w Ochabach spełnia wszystkie warunki zamówienia oraz po 
przeprowadzonej ocenie ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów - 100 punktów, w 
związku z czym stanowi ofertę najkorzystniejszą. 
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Część nr 4: Złożono 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena jednostkowa brutto 

Łączna ilość 
punktów 

Ciągnik (moc min. 60 KM,  
napęd na 2 osie)  

z pługiem i piaskarką (w tym 
wykonanie mieszanki i jej załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy sprzętu 

wraz z obsługą) 

Ciągnik (moc min. 75 KM,  
napęd na 2 osie)  

z pługiem i piaskarką (w tym 
wykonanie mieszanki i jej 

załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy 

sprzętu wraz z obsługą) 

3. 

Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych  

w Skoczowie  
z siedzibą  
w Pogórzu 

43-430 Skoczów 
Pogórze 

ul. Dworcowa 1 

142,56 159,84 76,71 

5. 

„MENTRANS” 
Mencnarowski 

Franciszek  
43-394 Rudzica 

Iłownica 174 

116,64 116,64 100,00 

 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:  
Wybrana oferta Firmy „MENTRANS” Mencnarowski Franciszek z siedzibą w Iłownicy spełnia 
wszystkie warunki zamówienia oraz po przeprowadzonej ocenie ofert uzyskała 
najkorzystniejszy bilans punktów - 100 punktów, w związku z czym stanowi ofertę 
najkorzystniejszą. 
 
 
Część nr 6: Złożono 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena jednostkowa brutto 

Łączna ilość 
punktów 

Ciągnik (moc min. 60 KM,  
napęd na 2 osie)  

z pługiem i piaskarką (w tym 
wykonanie mieszanki i jej załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy sprzętu 

wraz z obsługą) 

Ciągnik (moc min. 75 KM,  
napęd na 2 osie)  

z pługiem i piaskarką (w tym 
wykonanie mieszanki i jej 

załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy 

sprzętu wraz z obsługą) 

3. 

Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych  

w Skoczowie  
z siedzibą  
w Pogórzu 

43-430 Skoczów 
Pogórze 

ul. Dworcowa 1 

138,24 138,24 67,97 

5. 

„MENTRANS” 
Mencnarowski 

Franciszek  
43-394 Rudzica 

Iłownica 174 

93,96 93,96 100,00 

 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:  
Wybrana oferta Firmy „MENTRANS” Mencnarowski Franciszek z siedzibą w Iłownicy spełnia 
wszystkie warunki zamówienia oraz po przeprowadzonej ocenie ofert uzyskała 
najkorzystniejszy bilans punktów - 100 punktów, w związku z czym stanowi ofertę 
najkorzystniejszą. 
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Część nr 7: Złożono 1 ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena jednostkowa brutto 

Łączna ilość 
punktów 

Ciągnik (moc min. 60 KM,  
napęd na 2 osie)  

z pługiem i piaskarką (w tym 
wykonanie mieszanki i jej załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy sprzętu 

wraz z obsługą) 

Ciągnik (moc min. 75 KM,  
napęd na 2 osie)  

z pługiem i piaskarką (w tym 
wykonanie mieszanki i jej 

załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy 

sprzętu wraz z obsługą) 

3. 

Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych  

w Skoczowie  
z siedzib ą  
w Pogórzu 

43-430 Skoczów 
Pogórze 

ul. Dworcowa 1 

142,56 159,84 100,00 

 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:  
Wybrana oferta Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skoczowie z siedzibą w Pogórzu spełnia 
wszystkie warunki zamówienia. Jako jedyna złożona oferta uzyskała 100 punktów, w związku z 
czym stanowi ofertę najkorzystniejszą. 
 
Zamawiający informuje również, iż cena oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj., 28 683,72 zł, jednakże, po przesunięciu 
środków  
w budżecie, Zamawiający wybrał w/w ofertę. 
 
Dla części nr 8 przedmiotu zamówienia: 
 
Część nr 8:  
Drogi w sołectwie Wiślica. 
Rodzaj sprzętu  Waga pozycji % 
a) Ciągnik (moc min 75 KM, napęd na 2 osie) z pługiem  

i piaskarką ( w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) 100 

(Cs = Cax100%) 
 
Złożono 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena jednostkowa brutto 
Łączna ilość 

punktów 
Ciągnik (moc min. 75 KM, napęd na 2 osie)  

z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek)  
(zł/1godz. rzeczywistej pracy sprzętu wraz z obsługą) 

5. 

„MENTRANS” 
Mencnarowski 

Franciszek  
43-394 Rudzica 

Iłownica 174 

128,52 100,00 

6. 

Kółko Rolnicze  
w Ochabach 

43-430 Skoczów 
Ochaby Małe 

ul. Dębowiecka 26 

149,04 86,23 

 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:  
Wybrana oferta Firmy „MENTRANS” Mencnarowski Franciszek z siedzibą w Iłownicy spełnia 
wszystkie warunki zamówienia oraz po przeprowadzonej ocenie ofert uzyskała 
najkorzystniejszy bilans punktów - 100 punktów, w związku z czym stanowi ofertę 
najkorzystniejszą. 
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Dla części nr 9 przedmiotu zamówienia: 
 
Część nr 9:  
Chodniki, ciągi piesze, schody, kładki dla pieszych na terenie Gminy Skoczów. 
Rodzaj sprzętu  Waga pozycji % 
a) Ciągnik z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki 

i jej załadunek) 40 

b) Samojezdna dmuchawa do odśnieżania (szer. 50-70cm)  30 
c) Wartość 1 godz. pracy (przy ręcznym odśnieżaniu 

chodników, kładek i schodów) 30 

(Cs = Cax40% + Cbx30% + Ccx30%) 
 
Złożono 1 ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena jednostkowa brutto 

Łączna ilość 
punktów 

Ciągnik  
z pługiem  
i piaskarką  

(w tym wykonanie 
mieszanki i jej 

załadunek) 
(zł/1godz. rzeczywistej 

pracy sprzętu wraz  
z obsługą) 

Samojezdna dmuchawa 
do odśnieżania  
(szer. 50-70cm) 

(zł/1godz. rzeczywistej 
pracy sprzętu wraz  

z obsługą) 

Wartość 1 godz. pracy  
(przy ręcznym 

odśnieżaniu chodników, 
kładek i schodów) 

 

4. 

ZAKŁAD ZIELENI 
Adam Pietrzyk 

43-430 Skoczów 
ul. Stalmacha 35  

120,96 48,60 29,16 100,00 

 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:  
Wybrana oferta Zakładu Zieleni Adam Pietrzyk z siedzibą w Skoczowie spełnia wszystkie 
warunki zamówienia. Jako jedyna złożona oferta uzyskała 100 punktów, w związku z czym 
stanowi ofertę najkorzystniejszą. 
 
 
Dla części nr 10 przedmiotu zamówienia: 
 
Część nr 10:  
Chodniki, ciągi piesze i schody na terenie Gminy Skoczów. 
Rodzaj sprzętu  Waga pozycji % 
a) Ciągnik z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki 

i jej załadunek) 40 

b) Samojezdna dmuchawa do odśnieżania (szer. 50-70cm)  30 
c) Wartość 1 godz. pracy (przy ręcznym odśnieżaniu 

chodników i schodów) 30 

(Cs = Cax40% + Cbx30% + Ccx30%) 
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Złożono 1 ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena jednostkowa brutto 

Łączna ilość 
punktów 

Ciągnik  
z pługiem  
i piaskarką  

(w tym wykonanie 
mieszanki i jej 

załadunek) 
(zł/1godz. rzeczywistej 

pracy sprzętu wraz  
z obsługą) 

Samojezdna dmuchawa 
do odśnieżania  
(szer. 50-70cm) 

(zł/1godz. rzeczywistej 
pracy sprzętu wraz  

z obsługą) 

Wartość 1 godz. pracy  
(przy ręcznym 

odśnieżaniu chodników 
i schodów) 

 

4. 

ZAKŁAD ZIELENI 
Adam Pietrzyk 

43-430 Skoczów 
ul. Stalmacha 35  

120,96 48,60 29,16 100,00 

 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:  
Wybrana oferta Zakładu Zieleni Adam Pietrzyk z siedzibą w Skoczowie spełnia wszystkie 
warunki zamówienia. Jako jedyna złożona oferta uzyskała 100 punktów, w związku z czym 
stanowi ofertę najkorzystniejszą. 
 
 
 
 
 
Jednocze śnie Miejski Zarz ąd Dróg informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nast ąpi po upływie 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsz ej oferty.  

 

Ponad to przed podpisaniem umowy Zamawiaj ący wymaga przedło żenia kserokopii 

dokumentu „Dowód rejestracyjny” wszystkich pojazdów  wymienionych w „Wykazie 

urządzeń technicznych”, które b ędą brały udział w realizacji zamówienia oraz polisy 

ubezpieczeniowej OC w zakresie przedmiotu zamówieni a.  

 
 
 
 
 
 

 

    DYREKTOR 
               Miejskiego Zarządu Dróg 
             w Skoczowie 

 inż. Piotr Hanzel 


