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Ogłoszenie nr 510193955-N-2020 z dnia 06-10-2020 r.

Miejski Zarząd Dróg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych,
schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz

2021/2022 r., z podziałem na 9 części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 589486-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 24138096400000, ul. ul. Mickiewicza  14,
43-430  Skoczów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 487 49 43, 487 49 44, e-mail
zamowienia.publiczne@mzd.skoczow.pl, faks 33 487 49 45. 
Adres strony internetowej (url): www.mzd.skoczow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla
pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r., z
podziałem na 9 części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
MZD.341.103.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

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: 

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 w granicach miasta Skoczów, w ilości do 799,00 r-g,
zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2020/2021 i
2021/2022 (załącznik nr 10 do SIWZ) – długość ok. 24,095 km. CZĘŚĆ nr 2: Drogi w granicach
miasta Skoczów, w ilości do 523,00 r-g, zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla
poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2020/2021 i 2021/2022 (załącznik nr 10 do SIWZ) –
długość ok. 13,249 km. CZĘŚĆ nr 3: Drogi w obrębie sołectwa Ochaby, w ilości do 459,50 r-g,



6.10.2020

2/4

zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2020/2021 i
2021/2022 (załącznik nr 10 do SIWZ) – długość ok. 34,836 km. CZĘŚĆ nr 4: Drogi w obrębie
sołectwa Pogórze, Kowale, w ilości do 691,00 r-g, zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla
poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2020/2021 i 2021/2022 (załącznik nr 10 do SIWZ) –
długość ok. 33,792 km. CZĘŚĆ nr 5: Drogi w obrębie sołectwa Bładnice, Harbutowice, w ilości
do 240,00 r-g, zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej
2020/2021 i 2021/2022 (załącznik nr 10 do SIWZ) – długość ok. 18,254 km. CZĘŚĆ nr 6: Drogi
w obrębie sołectwa Pierściec, Kiczyce, w ilości do 798,00 r-g, zgodnie z załączonym Wykazem
dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2020/2021 i 2021/2022 (załącznik nr 10 do
SIWZ) – długość ok. 32,703 km. CZĘŚĆ nr 7: Drogi w obrębie sołectwa Międzyświeć,
Wilamowice, w ilości do 392,00 r-g, zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych
zadań Akcji Zimowej 2020/2021 i 2021/2022 (załącznik nr 10 do SIWZ) – długość ok. 14,000
km. CZĘŚĆ nr 8: Drogi w obrębie sołectwa Wiślica, w ilości do 174,00 r-g, zgodnie z
załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2020/2021 i 2021/2022
(załącznik nr 10 do SIWZ) – długość ok. 8,591 km. CZĘŚĆ nr 9: Chodniki, ciągi piesze, schody
i kładki dla pieszych, w ilości do 2544,00 r-g, zgodnie z „Wykazem zimowego utrzymania
chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w
sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022” (załącznik nr 11 do SIWZ) – długość ok. 22,084
km. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą
wielkość, zakres przedmiotu zamówienia i mogą być pomocne na etapie przygotowywania ofert.
Przez „akcję zimową” rozumie się bieżące odśnieżanie aż do stanu przejezdności wraz z
likwidacją śliskości dróg materiałem wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z „Operatem
organizacyjnym zimowego utrzymania dróg i mostów na terenie Gminy Skoczów” stanowiącym
załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji oraz bieżące odśnieżanie, likwidację śliskości
materiałem wskazanym przez Zamawiającego a także usuwanie nadmiaru śniegu i lodu przez
Wykonawcę z chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych zgodnie z „Wykazem
zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie
Gminy Skoczów” stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu umowy.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje
dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Ustala się, że
Wykonawca będzie się rozliczał z Zamawiającym na podstawie potwierdzonych przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego faktycznie przepracowanych godzin sprzętu wg
stawek określonych w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji: 1)
dla części nr od 1 do 8: - rejestru stanu pogody, - meldunku dziennego o pracy sprzętu, - rejestru
zużycia materiałów do posypywania dróg i mostów, - rejestru faktycznie przepracowanych
godzin pracy sprzętu; 2) dla części nr 9: - rejestru stanu pogody, - meldunku dziennego o pracy
sprzętu, - meldunku dziennego o odśnieżaniu ręcznym, - rejestru zużycia materiałów do
posypywania chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych, - rejestru faktycznie
przepracowanych godzin pracy sprzętu. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w/w
dokumenty w formie pisemnej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego najpóźniej dnia
następnego do godziny 10:00. Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni wzory w/w
dokumentów (rejestry, meldunki). Zamawiający gwarantuje zaopatrzenie Wykonawcy „akcji
zimowej” w materiały potrzebne do uszorstniania nawierzchni dróg, chodników, ciągów
pieszych, schodów i kładek dla pieszych w ilościach zapotrzebowanych przez Wykonawcę.
Wykonawca winien posiadać plac do składowania materiałów potrzebnych na akcję zimową.
Ponadto winien posiadać pomieszczenia do składowania soli w sposób zapewniający jej
przydatność do prowadzenia „akcji zimowej” oraz pomieszczenia do wykonywania mieszanek
piaskowo–solnych. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego pisemnego
zamówienia na materiały potrzebne do prowadzenia akcji zimowej – co najmniej 7 dni przed
oczekiwanym terminem dostawy. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej dróg,
chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych objętych „akcją zimową” oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą posłużyć mu do najlepszego przygotowania oferty a
następnie wykonania zamówienia. Wykonawca w celu operatywnego kierowania „akcją
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w granicach miasta
Skoczów.

zimową” prowadził będzie stałe całodobowe punkty dyspozytorskie, z jedną osobą dyżurną
wyłącznie do przyjmowania interwencji oraz koordynacji działań związanych z „akcją zimową”,
zaopatrzony w telefon komórkowy. Numery telefonów będą podane do publicznej wiadomości.
Wykonawca będzie posiadał niezbędne środki łączności, zapewniające stały kontakt z Miejskim
Zarządem Dróg oraz służbami pomocniczymi i ratunkowymi (Straż Miejska, Straż Pożarna,
Policja, Pogotowie ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Wodociągowe, Energetyczne, itp.).
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia każdego z kierowców prowadzących „akcję
zimową” w telefon komórkowy. Zamawiający zainstaluje w pojazdach Wykonawcy, dla części nr
od 1 do 8, nadajniki GPS monitorujące pracę sprzętu. Nadajniki zostaną zainstalowane na koszt
Zamawiającego w pojazdach wskazanych w Wykazie pojazdów Wykonawcy, uczestniczących w
realizacji zamówienia. W przypadku uszkodzenia zainstalowanego nadajnika z winy operatora
lub nieprawidłowej obsługi sprzętu, Wykonawca pokryje koszty naprawy lub wymiany
nadajnika. Wskazania nadajników GPS będą stanowiły podstawę do kontroli czasu pracy sprzętu
Wykonawcy. W przypadku awarii nadajnika Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić Zamawiającego, natomiast w przypadku awarii lub zmiany pojazdu, na którym
zainstalowano nadajnik, Wykonawca ponosi koszty demontażu i montażu na kolejnym pojeździe.
Wykonawca jest zobowiązany: - w pełni przestrzegać warunków bezpieczeństwa osób i
pojazdów poruszających się w obrębie miejsca prowadzenia „akcji zimowej”, - przestrzegać
norm ochrony środowiska, - ponieść opłaty i kary za nieprzestrzeganie w trakcie prowadzenia
„akcji zimowej” norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących bhp, ochrony
środowiska, bezpieczeństwa ruchu drogowego i prawa cywilnego. Wszelkie roszczenia
użytkowników dróg, chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych jakie wpłyną
do Zamawiającego a związane z realizacją niniejszego zamówienia, będą kierowane do
załatwienia przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na
poszczególne części tj. na jedno lub więcej zadań. Wybór oferty nastąpi odrębnie dla każdego
zadania. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia: a) dla części nr 1 - 8: polegające na obsłudze ciągnika rolniczego
wraz z pługiem i rozrzutnikiem do materiałów sypkich, b) dla części nr 9: polegające na obsłudze
ciągnika z pługiem i piaskarką, obsłudze samojezdnej dmuchawy oraz ręcznym odśnieżaniu,
przez cały okres trwania realizacji zamówienia. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją
zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 9a, 9b).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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CZĘŚĆ NR: 9   NAZWA: Zimowe utrzymanie chodników, ciągów
pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy
Skoczów.

Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją tego artykułu, postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zamawiający, w trakcie sesji otwarcia ofert, nie odczytał w części 2
przedmiotu zamówienia oferty Firmy ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE TRANSPORT Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu przy ul. Szerokiej 45 A. Wystąpienie
powyższej wady jest nieusuwalne i ma kluczowy wpływ na wynik postępowania, wobec czego
należy uznać, że przedmiotowe postępowanie dotknięte jest niemożliwą do usunięcia wadą,
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Czynność otwarcia ofert jest
czynnością faktyczną, która ma charakter jednorazowy i ze swej natury nie podlega powtórzeniu
(KIO/KU 48/14 z dnia 29 maja 2014 r.), co przesądza o braku możliwości konwalidowania błędnej
czynności Zamawiającego. W konsekwencji zaistniał brak poinformowania – tzn. podania do
publicznej wiadomości, faktu złożenia przez Wykonawcę oferty także na część 2. Jest to istotna
informacja. W wyniku jej nie podania zmieniony został krąg podmiotów biorących udział w
postępowaniu. W związku z powyższym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zamawiający jest zobligowany, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych, do unieważnienia postępowania w zakresie części 2.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją tego artykułu, postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od
Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj.
do dnia 05.10.2020 r. do godziny 09:00, na część nr 9 przedmiotu zamówienia nie wpłynęła żadna
oferta. W związku z powyższym, unieważnia się przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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. 


