
UCHWAŁA NR 55/151/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 

zimowym: 2019-2020”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro – na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na 
zimowym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w obrębie gminy Podgórzyn 
w sezonie zimowym: 2019-2020. 

§ 2. Zatwierdza się projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3. Do wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn 
w sezonie zimowym: 2019-2020”, upoważnia się:

1) Urszulę Kasicę – dyrektora Biura Zamówień Publicznych,

2) Krzysztofa Woźniaka – głównego specjalistę w Biurze Zamówień Publicznych,

3) Małgorzatę Maras – głównego specjalistę w Biurze Zamówień Publicznych,

4) Jacka Jakubczaka – dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych,

5) Andrzeja Bąka – podinspektora w Wydziale Dróg Powiatowych.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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UZASADNIENIE

W związku z koniecznością unieważnienia poprzednio prowadzonego postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Części I, polegającej na świadczeniu usługi

zimowego utrzymania dróg powiatu jeleniogórskiego na terenie gminy Podgórzyn w sezonie

zimowym 2019/2020, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 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 cena oferty z najniższą ceną i najkrótszym czasem reakcji, tj. elementami

stanowiącymi kryteria oceny ofert, przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia – dla realizacji kolejnego postępowania wybrany został tryb

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro, zgodnie z art. 39-46 ustawy Pzp.

Z uwagi na to, że jest to zamówienie udzielane w częściach, z których każda stanowi

przedmiot odrębnego postępowania, szacunkowa wartość zamówienia wynosi łącznie: 803.408,58

zł (netto), tj. 186.332,20 euro.

Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, wartością zamówienia udzielanego w częściach jest

łączna wartość poszczególnych części zamówienia. W łącznej wartości szacunkowej zamówienia

uwzględnione zostały następujące wartości:

1) 259.259,26 zł (netto), tj. 60.129,24 euro – wartość szacunkowa przedmiotowej procedury

przetargowej, dotyczącej udzielenia zamówienia na świadczenie usługi zimowego utrzymania

dróg powiatowych powiatu jeleniogórskiego na terenie gminy Podgórzyn w sezonie zimowym

2019/2020;

2) 246.172,84 zł (netto), tj. 57.094,15 euro – wartość szacunkowa nierozstrzygniętej Części II

zamówienia – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania:

BZP.272.1.8.2019) – polegającej na świadczeniu usługi zimowego utrzymania dróg

powiatowych powiatu jeleniogórskiego na terenie gminy Jeżów Sudecki w sezonie zimowym

2019/2020;

3) 231.481,48 zł (netto), tj. 53.686,82 euro – wartość szacunkowa zamówienia polegającego na

świadczeniu usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu jeleniogórskiego na

terenie gmin Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym 2019/2020, stanowiącego przedmiot

Części III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania:

BZP.272.1.8.2019), która została unieważniona w dniu 18 września 2019 r. na podstawie

Uchwały Nr 54/150/19 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego; zamówienie to może zostać

powierzone do realizacji Gminie Mysłakowice oraz Gminie Kowary w formie porozumienia;

4) 66.495,00 zł (netto), tj. 15.421,99 euro – wartość szacunkowa zamówienia dotyczącego

realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu jeleniogórskiego na terenie gminy

Piechowice w sezonie zimowym 2019/2020 – stanowiącego przedmiot odrębnego

postępowania, które może zostać powierzone do realizacji Gminie Piechowice w formie

porozumienia.

Wartość szacunkowa zamówień, o których mowa w pkt 1-3 powyższego zestawienia,

została ustalona w dniu 19 września 2019 r. przez Urszulę Kasicę – dyrektora Biura Zamówień

Publicznych w/m – na podstawie średniej arytmetycznej cen ofert złożonych na Części: I, II i III

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg

powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary – w sezonie

zimowym: 2019-2020” (nr postępowania: BZP.272.1.8.2019), w którym Części: I i III zostały
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unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyższego

zestawienia, zostało dokonane w dniu 16 lipca 2019 r. przez Wydział Dróg Powiatowych na

podstawie kosztów realizacji zimowego utrzymania dróg w sezonie: 2018-2019, poniesionych

w okresie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem prognozowanego na 2019 rok

średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Środki na realizację zadania zostaną zaplanowane w uchwale budżetowej Powiatu

Jeleniogórskiego na 2020 rok.

Planowany termin realizacji przedmiotowego zadania – od dnia podpisania umowy

(preferowany termin – 15.11.2019 r.) do dnia 15.05.2020 r.

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania.
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