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Miedźno, dnia 9-12-2019 r. 

 

Zamawiający: 

Gmina Miedźno 

ul. Ułańska 25 

42-120 Miedźno 
 

ZAWIADOMIENIE 
       o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
RR.271.2.16.2019  
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy 
Miedźno sezon 2020”  
 
    Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Gmina Miedźno informuje, że: 

 

I. Wybrano najkorzystniejszą ofertę: 

1. na część nr 1 zamówienia pn. część nr 1:  Zimowe utrzymanie dróg w następujących  
miejscowościach: Ostrowy nad Okszą – Ulice: Zadworna, Kasztanowa, Tęczowa, 
Lipowa, Sportowa, Akacjowa, Tartakowa, Zakładowa, Parkowa, Szkolna, 
Graniczna, Słoneczna, Topolowa, Brzozowa, ks. L.Pawłowskiego, łącznik 
pomiędzy Sportową a Sosnową, Sosnowa, Krótka, Dębowa, Stawowa,łącznik od 
Kasztanowej do Stawowej, Różana, Liliowa, Konwaliowa, Wąska, Chabrowa, 
Cmentarna,droga Ostrowy do Rywaczki, łącznik Parkowa do Topolowa, Piaskowa, 
Bór, Leśna, łącznik pomiędzy ul. Częstochowską a Ogrodową, łącznik od 
Brzozowej do Rakowskiej, łącznik Zakładowa do Szkolna, Mazówki , Rywaczki, 
Nowy Folwark, Borowa – ulice: Radosna, Wesoła, Tęczowa, plac im. ks. Morawca, 
Spacerowa, łącznik Radosna do Zadworna, Piaskowa, Źródlana, Krótka, 
Władysławów – ulice: Bujecka, Leśna, Akacjowa, Sosnowa, Wrzosowa, Miedźno- 
ulice: Polna, Ogrodowa , Jagiełły, Mieszka I, Św. Jadwigi, W. Łokietka, B. 
Chrobrego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego 

złożoną przez 

 Z.H.U. „BOMAX” Maj Bogdan Zawady ul. Piwna 21, 42-110 Popów (oferta nr 2) 
 
 cena brutto: 55 596,00 zł 
 
Czas reakcji (R)  na podjęcie akcji odśnieżania lub usuwania gołoledzi w przypadku nagłego 
wystąpienia złych warunków atmosferycznych po uprzednim telefonicznym ustaleniu 
z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania   40 minut 
włącznie 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą i uzyskał najwyższą liczbę punktów                                
w kryteriach oceny ofert. 

2. na część nr 2 pn.   Zimowe utrzymanie dróg w następujących  miejscowościach: 
Miedźno- ulice: Akacjowa, gen. Juliana Filipowicza Wiktorowska, droga 
przebiegająca przez Izbiska Duże, Marii Konopnickiej, droga przebiegająca przez 
Izbiska Małe, droga łącząca DP 2027S z DP 2028S,łacznik od Kołaczkowice Duże 
do Kołaczkowice Małe, gen. Juliusza Rómlla, Bolesława Prusa, Henryka 
Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, 
Juliusza Słowackiego, Dębowa ,Kasztanowa, Sosnowa,  Łąkowa, Księżycowa, 
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Słoneczna, Gwiezdna, Szkolna, Sportowa , łącznik od DW 491 do Władysława 
Jagiełły , Kołaczkowice Duże i Małe, Mokra I, Mokra II, droga łącząca Mokra I 
z mokra III Izbiska Duże i Małe,  Wapiennik-ul. Wołyńska, Golczewska, łącznik od 
ul. Wołyńskiej do Izbiska-ul. Częstochowska, Majowa 

złożoną przez 

 
KOP-TRANS Bęben Piotr ul. Ułańska 11, 42-120 Miedźno (oferta nr 1) 

cena brutto: 56 769,00 zł 
 
Czas reakcji (R)  na podjęcie akcji odśnieżania lub usuwania gołoledzi w przypadku nagłego 

wystąpienia złych warunków atmosferycznych po uprzednim telefonicznym ustaleniu 

z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania 40 minut włącznie 

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą i uzyskał najwyższą liczbę punktów                                
w kryteriach oceny ofert. 
 

II. W postępowaniu złożono:  na część nr 1 zamówienia: 1 oferta oraz na część nr 2 
zamówienia: 1 oferta: 

 
1. KOP-TRANS Bęben Piotr ul. Ułańska 11, 42-120 Miedźno (oferta nr 1) 

 
 oferta złożona tylko na część nr 2 zamówienia: 
 
cena brutto: 56 769,00 zł 
 
Czas reakcji (R)  na podjęcie akcji odśnieżania lub usuwania gołoledzi w przypadku nagłego 
wystąpienia złych warunków atmosferycznych po uprzednim telefonicznym ustaleniu 
z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania 40 minut włącznie 
 

2. Z.H.U. „BOMAX” Maj Bogdan Zawady ul. Piwna 21, 42-110 Popów (oferta nr 2) 
 
oferta złożona tylko na część nr 1 zamówienia: 
 

 cena brutto: 55 596,00 zł 
 
Czas reakcji (R)  na podjęcie akcji odśnieżania lub usuwania gołoledzi w przypadku nagłego 
wystąpienia złych warunków atmosferycznych po uprzednim telefonicznym ustaleniu 
z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania   40 minut 
włącznie 
 

III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 
 
Część nr 1 zamówienia: 
 

Nr 
oferty 

 
Cena brutto (C) 

(liczba punktów) 
 
 

Czas reakcji (R)  na podjęcie 
akcji odśnieżania lub 
usuwania gołoledzi w 
przypadku nagłego 
wystąpienia złych 

warunków atmosferycznych 
po uprzednim telefonicznym 

ustaleniu z 
przedstawicielem 

Zamawiającego zakresu i 

 

Łączna liczba punktów 
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rodzaju usług do wykonania 

(liczba punktów) 

1 nie złożono oferty 
na część nr 1 

nie złożono oferty na część 
nr 1 

nie złożono oferty na część 
nr 1 

2 90,00 10,00 100,00 

część nr 2 zamówienia: 

 

Nr 
oferty 

 
Cena brutto (C) 
(liczba punktów) 

 
 

Czas reakcji (R)  na podjęcie 
akcji odśnieżania lub 
usuwania gołoledzi w 
przypadku nagłego 

wystąpienia złych warunków 
atmosferycznych po 

uprzednim telefonicznym 
ustaleniu z 

przedstawicielem 
Zamawiającego zakresu i 

rodzaju usług do wykonania 

(liczba punktów) 

 

Łączna liczba punktów 

 

1 90,00 10,00 100,00 

2 nie złożono oferty 
na część nr 2 

nie złożono oferty na część 
nr 2 

nie złożono oferty na część 
nr 2 

 

        

IV. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 
         
                         W imieniu Zamawiającego   

(-) Piotr Derejczyk  
Wójt Gminy Miedźno 


