
Ogłoszenie nr 500305500-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.  

 

ZP.271.53.2018 

Nisko: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019 dla Części 5 – „Zimowe 

utrzymanie dróg na terenie sołectwa Nowosielec” 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – 

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

nie  

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania  

nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  

nie  

 

Informacje dodatkowe:   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nisko, Krajowy numer identyfikacyjny 54413100000, ul. Plac Wolności  14, 

37400   Nisko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 8415643, 15 8415638, e-mail przetargi@nisko.pl, faks 

158 415 630.  

Adres strony internetowej (url): www.nisko.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w 

sezonie 2018/2019 dla Części 5 – „Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Nowosielec”  

Numer referencyjny  ZP.271.53.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  

 

Usługi  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamówienie podzielone jest na części:  

 

Nie 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do 



wykonania usługi zimowego utrzymania dróg, ulic na terenie Gminy Nisko – msc. Nowosielec, według wymaganego 

standardu zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy i Miasta Nisko - Zakres 

rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odśnieżania nawierzchni ulic, dróg 2) zwalczania gołoledzi i śliskości 

środkami niechemicznymi i chemicznymi oraz ich mieszankami zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z 

27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych 

oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 Nr 230 poz. 1960) lub innymi właściwymi przepisami; powołane przepisy prawne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, 3) 

doczyszczania ręcznego jezdni z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej w strefach przejść dla pieszych, 

4) zaopatrzenia we własnym zakresie w materiały tj. piasek i sól oraz ich załadunek,  

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

90630000-2  

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 4878.05  

Waluta:  

PLN  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  

Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna  

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 

zgodne z przepisami:  

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm) – dalej jako ustawa Pzp. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w 

postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub 

wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki 

zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; W przypadku zamówienia pn: Zimowe utrzymanie dróg na 

terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019 dla Części 5 – „Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa 

Nowosielec” w ciągu trzech przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego o nr: 

ZP.271.47.2018 - Ogłoszenie nr 643886-N-2018 z dnia 2018-11-02 r., ZP.271.50.2018 - Ogłoszenie nr 652058-N-2018 

z dnia 2018-11-22 r. oraz ZP.271.52.2018 - Ogłoszenie nr 657923-N-2018 z dnia 2018-12-07 r. nie wpłynęła żadna 

oferta niepodlegająca odrzuceniu, a przeprowadzone postępowania zostały unieważnione z art. 93 ust. 1 pkt 1) 

ustawy Pzp.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka ,  phpupleszka@op.pl,  ul. Sandomierska 20aB/9,  37-

400,  Nisko,  kraj/woj. podkarpackie  

 

 BURMISTRZ 

 mgr inż. Waldemar Ślusarczyk 

 


