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Znak sprawy: ZP.271.12.2019 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Murowana Goślina -  na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej pzp, przekazuje 
poniżej informacje z otwarcia ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wykonywanie usług komunalnych polegających 
na zimowym utrzymaniu dróg i utrzymaniu czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina ”: 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  1 000 000,00 PLN brutto; 

2. do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 31 maja 2019 r.,  
godz. 10:00 - złożono 1 nw. ofertę: 

3. Informacje zawarte w złożonej ofercie: 

Nr 
oferty 

DANE Z OFERT 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty brutto (PLN) – podkryteria cenowe Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

1 

 
Konsorcjum 

Wykonawców: 
 

1) Lider - 
AT-DROG    
Sp. z o.o. Sp. k. 

 

ul. Gnieźnieńska 40  
62-095 Murowana 

Goślina 
 

2) Partner – 
ORDO  Poznań 
Sp. z o.o. Sp.k. 

 
   ul. Gdyńska 131 
  62-004 Czerwonak 

 

 

 

a) cena ryczałtowa miesięcznego utrzymania dróg i utrzymania 
czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina (dotyczy 
wykonywania usługi sprzątania całorocznego), w tym utrzymanie 
miejsc pamięci narodowej, oraz utrzymanie flag: narodowej, 
gminnych (2 szt.) i Unii Europejskiej na ratuszu (wymiana raz  
w miesiącu): 

brutto 21 000,00 PLN 

b) cena ryczałtowa jednorazowego miesięcznego ręcznego 
sprzątania terenu wokół wiat przystankowych, placów, 
parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, 
wraz  
z wywozem śmieci pochodzących ze sprzątania: 

brutto 20 000,00 PLN 

c) cena za jednorazowe miesięczne mechaniczne oczyszczanie 
ulic na terenie Murowanej Gośliny: 

brutto 7 200,00 PLN 

d) cena ryczałtowa sprzątania pozimowego: 

brutto 50 000,00 PLN 

e) cena jednostkowa całkowitego odśnieżania dróg, zgodnie ze 
standardem zimowego utrzymania dróg gminnych, 1 kilometra 
jezdni: 

brutto 70,00 PLN 

do dnia  

31 maja 2020 r. 

akceptacja całości 
projektu umowy 

załączonego  
do SIWZ,  

w tym dotyczący  
warunków oraz 

terminów płatności  
w szczególności  

w zakresie terminu 
płatności faktury  

wynoszącego 30 dni 
licząc od daty 

wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury 
wraz z protokołem 

odbioru  
do siedziby 

Zamawiającego 

      Murowana Goślina, 31 maja 2019 r. 
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f) cena jednostkowa posypywania drogi – zgodnie ze standardem 
zimowego utrzymania dróg, na odcinku 1 kilometra jezdni: 

brutto 116,00 PLN 

g) cena jednostkowa całkowitego odśnieżania chodników – zgodnie 
ze standardem zimowego utrzymania, na odcinku 1 kilometra: 

brutto 97,00 PLN 

h) cena jednostkowa całkowitego usuwania skutków gołoledzi na 
chodnikach – zgodnie ze standardem zimowego utrzymania , na 
odcinku 1 kilometra: 

brutto 99,00 PLN 

i) cena ryczałtowa 1 godziny dyżurowania w niedzielę i święta w 
ramach "Akcji Zima":  

brutto 100,00 PLN 

j) cena ryczałtowa jednorazowa likwidacji skutków zdarzenia 
losowego (opis przedmiotu zamówienia)  
w pasie drogowym: 

brutto 300,00 PLN 

k) cena ryczałtowa miesięczna za rozwieszenie i zdjęcie flag 
narodowych, gminnych, papieskich i solidarności oraz ich 
utrzymanie w okresach pomiędzy uroczystościami (opis 
przedmiotu zamówienia): 

brutto 3 780,00 PLN 

l) cena jednostkowa całkowitego usunięcia i wywozu śniegu za 
1m3 (opis przedmiotu zamówienia): 

brutto 11,00 PLN 

m) cena jednorazowego sprzątania placów zabaw: na osiedlu nr 3 
oraz osiedlu nr 6 (opis przedmiotu zamówienia): 

brutto 380,00 PLN 

 

4. Na podstawie art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższej 
informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenia zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 4 do SIWZ. 

 

W imieniu Zamawiającego: 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

i Środków Zewnętrznych 
 
 

/-/ Ewa Wtorkowska 
Miejsce publikacji: 
1) http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/  
2) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 


