
UCHWAŁA NR 17/50/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 euro na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku” zatwierdza się:

1) wybór oferty złożonej przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” 
Rzońca Ryszard z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Lider Konsorcjum) 
i Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-
533 Mysłakowice (Partner Konsorcjum);

2) odrzucenie oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO” Marek Zimmer 
z siedzibą: ul. Klonowa 5, 58-508 Jelenia Góra – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert dotyczące postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

poniżej 5.548.000 euro na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na

terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 r”.

Złożone zostały trzy oferty:

Oferta Nr 1

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard

ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Lider Konsorcjum)

i Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Partner Konsorcjum)

Zaoferowane ceny jednostkowe:

Lp. Opis robót
Jednostka
miary

Ryczałtowa cena
jednostkowa brutto

(zł)

1
Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem
i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych

t 940,00

2
Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą
z wytwórni mas bitumicznych

t 870,00

3
Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą
z recyklera

t 650,00

4
Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową
na zimno

t 360,00

5
Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe
utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem

t 540,00

6
Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni
z betonu asfaltowego

mb 9,00

7
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem
kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm3/m2 m2 36,00

8
Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m2 70,00

9
Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 160,00

10
Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego
łamanego stabilizowanego mechanicznie

m3 120,00

11
Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm,
50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm

m2 95,00

12
Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-
17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm

m2 190,00

13
Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp
w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko
Wykonawcy

mp 190,00

14
Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem
nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy

m2 18,00
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15
Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm)
zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie

m3 180,00

16
Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem
nadmiaru urobku

mb 24,00

17
Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej
wraz z wykonaniem ławy fundamentowej

m3 1.650,00

18
Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy
fundamentowej

m3 960,00

19. Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej szt. 480,00

20 Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych mb 360,00

21
Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej z wymianą włazu na nowy,
ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym

szt. 1.200,00

22
Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej bez wymiany włazu na
nowy

szt. 600,00

23
Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy
ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400

szt. 1.200,00

24 Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy szt. 600,00

25 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm mb 300,00

26 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm mb 390,00

27 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm mb 540,00

28 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm mb 600,00

29 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm mb 900,00

30 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm mb 1.200,00

31
Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub
skrzynkowych

mb 2.300,00

32
Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego
lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm

szt. 950,00

33 Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a mb 360,00

34
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu
U-11b

mb 360,00

35
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń
segmentowych typu U-12a

mb 360,00

36
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych
stalowych typu U-14a

mb 240,00

37
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad
mostowych

t 6.000,00

38 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii zestaw 360,00

Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 54 pkt, w tym:
1) CENA 1 (poz. 1-12): 25 pkt
2) CENA 2 (poz. 13-16): 20 pkt
3) CENA 3 (poz. 17-38): 9 pkt
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Zaoferowane stałe wskaźniki kosztorysowe:

Lp. Opis Jednostka

miary

Ryczałtowa

stawka

1 Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna 1 r-g/zł (netto) 25,00

1 r-g/zł (brutto) 41,25

2 Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów

(za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się

koszt robocizny oraz pracy sprzętu)

% 50

3 Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku

przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty

pośrednie)

% 10

Ilość punktów przyznana za kryterium WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE – 5,59 pkt, w tym:
1) WSKAŹNIK 1 (stawka roboczogodziny brutto): 1,59 pkt
2) WSKAŹNIK 2 (koszty pośrednie): 2 pkt
3) WSKAŹNIK 3 (zysk): 2 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia

(w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu jednego dnia licząc od dnia przyjęcia

telefonicznego zgłoszenia.

Ilość punktów przyznana za kryterium TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA
(W TRYBIE NORMALNYM) – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji:

1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 miesiące

2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 miesiące

3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki,

pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty,

konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki,

studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze,

bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 miesięcy

Ilość punktów przyznana za kryterium OKRES GWARANCJI – 20 pkt, w tym:
1) za gwarancję na roboty ziemne (1): 4 pkt
2) za gwarancje na roboty nawierzchniowe (2): 4 pkt
3) za gwarancję na roboty pozostałe (3): 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 99,59 pkt

Oferta Nr 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO” Marek Zimmer

ul. Klonowa 5, 58-508 Jelenia Góra – Łomnica

Zaoferowane ceny jednostkowe:
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Lp. Opis robót
Jednostka
miary

Ryczałtowa cena
jednostkowa brutto

(zł)

1
Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem
i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych

t 850,00

2
Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą
z wytwórni mas bitumicznych

t 680,00

3
Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą
z recyklera

t 580,00

4
Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową
na zimno

t 1.500,00

5
Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe
utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem

t 500,00

6
Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni
z betonu asfaltowego

mb 10,00

7
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem
kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm3/m2 m2 30,00

8
Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m2 200,00

9
Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 300,00

10
Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego
łamanego stabilizowanego mechanicznie

m3 200,00

11
Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm,
50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm

m2 200,00

12
Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-
17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm

m2 300,00

13
Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp
w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko
Wykonawcy

mp 200,00

14
Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem
nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy

m2 25,00

15
Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm)
zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie

m3 200,00

16
Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem
nadmiaru urobku

mb 25,00

17
Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej
wraz z wykonaniem ławy fundamentowej

m3 1.400,00

18
Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy
fundamentowej

m3 1.400,00

19. Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej szt. 200,00

20 Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych mb 80,00

21
Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej z wymianą włazu na nowy,
ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym

szt. 1.000,00

22
Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej bez wymiany włazu na
nowy

szt. 500,00

23
Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy
ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400

szt. 1.000,00
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24 Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy szt. 500,00

25 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm mb 300,00

26 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm mb 350,00

27 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm mb 450,00

28 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm mb 750,00

29 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm mb 950,00

30 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm mb 1.200,00

31
Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub
skrzynkowych

mb 2.500,00

32
Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego
lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm

szt. 1.500,00

33 Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a mb 550,00

34
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu
U-11b

mb 750,00

35
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń
segmentowych typu U-12a

mb 550,00

36
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych
stalowych typu U-14a

mb 500,00

37
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad
mostowych

t 5.000,00

38 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii zestaw 1.500,00

Zaoferowane stałe wskaźniki kosztorysowe:

Lp. Opis Jednostka

miary

Ryczałtowa

stawka

1 Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna 1 r-g/zł (netto) 20,00

1 r-g/zł (brutto) 24,60

2 Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów

(za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się

koszt robocizny oraz pracy sprzętu)

% 60

3 Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku

przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty

pośrednie)

% 12

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia

(w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu jednego dnia licząc od dnia przyjęcia

telefonicznego zgłoszenia

Zaoferowany okres gwarancji:

1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 miesiące

2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 miesiące

3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki,
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pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty,

konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki,

studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze,

bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 miesięcy

Oferta Nr 2 nie podlega punktacji

Oferta Nr 3

Firma Handlowo-Usługowa PRO-INVEST Zbigniew Żurek

ul. Kargula i Pawlaka 14, 59-623 Lubomierz

Zaoferowane ceny jednostkowe:

Lp. Opis robót
Jednostka
miary

Ryczałtowa cena
jednostkowa brutto

(zł)

1
Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem
i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych

t 1.000,00

2
Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą
z wytwórni mas bitumicznych

t 950,00

3
Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą
z recyklera

t 700,00

4
Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową
na zimno

t 350,00

5
Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe
utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem

t 400,00

6
Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni
z betonu asfaltowego

mb 8,00

7
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem
i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm3/m2 m2 20,00

8
Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m2 60,00

9
Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 200,00

10
Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego
łamanego stabilizowanego mechanicznie

m3 150,00

11
Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm,
50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm

m2 80,00

12
Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-
17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm

m2 200,00

13
Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp
w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko
Wykonawcy

mp 300,00

14
Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem
nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy

m2 20,00

15
Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm)
zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie

m3 200,00

16
Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem
nadmiaru urobku

mb 25,00

17
Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej
wraz z wykonaniem ławy fundamentowej

m3 1.600,00
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18
Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy
fundamentowej

m3 900,00

19. Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej szt. 400,00

20 Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych mb 250,00

21
Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej z wymianą włazu na nowy,
ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym

szt. 1.000,00

22
Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej bez wymiany włazu na
nowy

szt. 600,00

23
Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy
ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400

szt. 1.000,00

24 Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy szt. 600,00

25 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm mb 300,00

26 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm mb 350,00

27 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm mb 500,00

28 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm mb 600,00

29 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm mb 900,00

30 Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm mb 1.200,00

31
Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub
skrzynkowych

mb 2.200,00

32
Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego
lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm

szt. 1.200,00

33 Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a mb 400,00

34
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu
U-11b

mb 500,00

35
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń
segmentowych typu U-12a

mb 400,00

36
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych
stalowych typu U-14a

mb 600,00

37
Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad
mostowych

t 7.000,00

38 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii zestaw 1.000,00

Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 48,04 pkt, w tym:
1) CENA 1 (poz. 1-12): 24,53 pkt
2) CENA 2 (poz. 13-16): 15,12 pkt
3) CENA 3 (poz. 17-38): 8,39 pkt

Zaoferowane stałe wskaźniki kosztorysowe:

Lp. Opis Jednostka

miary

Ryczałtowa

stawka

1 Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna 1 r-g/zł (netto) 18,00
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1 r-g/zł (brutto) 32,86

2 Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów

(za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się

koszt robocizny oraz pracy sprzętu)

% 63

3 Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku

przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty

pośrednie)

% 12

Ilość punktów przyznana za kryterium WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE – 5,26 pkt, w tym:
1) WSKAŹNIK 1 (stawka roboczogodziny brutto): 2 pkt
2) WSKAŹNIK 2 (koszty pośrednie): 1,59 pkt
3) WSKAŹNIK 3 (zysk): 1,67 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia

(w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu jednego dnia licząc od dnia przyjęcia

telefonicznego zgłoszenia

Ilość punktów przyznana za kryterium TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA
(W TRYBIE NORMALNYM) – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji:

1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 miesiące

2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 miesiące

3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki,

pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty,

konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki,

studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze,

bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 miesięcy

Ilość punktów przyznana za kryterium OKRES GWARANCJI – 20 pkt, w tym:
1) za gwarancję na roboty ziemne (1): 4 pkt
2) za gwarancje na roboty nawierzchniowe (2): 4 pkt
3) za gwarancję na roboty pozostałe (3): 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 93,30 pkt

Zespół osób wykonujących czynności w postępowaniu zaproponował przyjąć jako
najkorzystniejszą Ofertę Nr 1, złożoną przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice
(Lider Konsorcjum) i Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą:
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Partner Konsorcjum), która spełnia wymogi określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą łączną ilość punktów (czyli
99,59) spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Oferta Nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO” Marek Zimmer
z siedzibą: ul. Klonowa 5, 58-508 Jelenia Góra, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, tj. ze względu na to, że wadium zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy.

Wykonawca, wraz z ofertą, złożył gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium. Z treści
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dokumentu gwarancyjnego wynika, że Zobowiązanym (Oferentem) jest konsorcjum dwóch firm,
podczas gdy ofertę w postępowaniu złożył jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum.
Z uwagi na to, że gwarancja wadialna została wystawiona na rzecz dwóch podmiotów, zaś ofertę
złożył samodzielnie tylko jeden z tych podmiotów, Zamawiający stwierdza, że wadium wniesione
w przedmiotowym postępowaniu – w celu zabezpieczenia oferty dwóch podmiotów tworzących
konsorcjum – nie zabezpiecza w sposób prawidłowy oferty złożonej przez jeden z podmiotów, nie
gwarantuje bowiem wypłaty przez Gwaranta (Towarzystwo Ubezpieczeń) zobowiązania,
w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wystąpienia o taką płatność przez
Beneficjenta (Zamawiającego).

Podnosząc powyższe stwierdzono, że Oferta Nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „CORSO” Marek Zimmer z siedzibą w Jeleniej Górze, podlega odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, tj. z powodu nieprawidłowego sposobu wniesienia
wadium.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie powiatu na 2019 rok na sfinansowanie

zamówienia wynoszą łącznie: 350.000,00 zł, w tym: w Dziale 600, rozdz. 60014 § 4270 –

330.000,00 zł; w Dziale 600, rozdz. 60014 § 4300 – 20.000,00 zł. Realizacja poszczególnych

zleceń w ramach zawartej z Wykonawcą umowy każdorazowo następować będzie na podstawie

stałych cen jednostkowych oraz wskaźników kosztorysowych zaoferowanych przez Wykonawcę.

Szacunkowa wartość umowy – obliczona na podstawie szacunkowych ilości robót do

wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2019 roku oraz zaoferowanych w

Ofercie Nr 1 cen jednostkowych za poszczególne rodzaje robót – wynosi: 405.975,00 zł (brutto).

Zgodnie z zastrzeżeniem Zamawiającego, zawartym w ust. 12 Działu III Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, ujęte w Załączniku Nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia szacunkowe ilości robót przewidywanych do wykonania w 2019 roku, należy

traktować jako orientacyjne i nie będą one stanowić podstawy do przyszłych rozliczeń

zrealizowanych zleceń oraz ewentualnych roszczeń Wykonawcy.

Powyższe oznacza, że wartość umowy (w wysokości 405.975,00 zł brutto) stanowi

wyłącznie wartość szacunkową, zaś realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie na

podstawie zleceń Zamawiającego – w zależności od potrzeb i wartości posiadanych środków

finansowych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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