
Przyrów, dnia  08.10.2020 r. 

Nr PLP.271.1.4.2020 

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ USŁUDZE NA 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020-2021r.” 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt. 8 z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm) 

I. W związku z planowaną  realizacją w/w zadania GMINA PRZYRÓW prosi o przedstawienie 

oferty  cenowej w następującym zakresie: 

II. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi polegającej na  odśnieżaniu, 

posypywaniu oraz  utrzymaniu przejezdności dróg gminnych w  okresie zimowym 2020-2021r. 

W zakres usługi wchodzi: 

 odśnieżanie – utrzymanie przejezdności dróg i parkingów, 

 posypywanie mieszanką piasku z solą powierzoną prze Zamawiającego, 

 załadunek mieszanki. 

Zakres dróg do utrzymania wg niżej wymienionych miejscowości został podzielony na 

następujące części: 

Trasa I - długość dróg   trasy wynosi 26,5km w tym 10,3km pustego przebiegu.  

Sygontka - od zjazdu z drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej, ul. Leśna, ul. Fabryczna do 

torów w Zalesicach, ul. Szkolna, ul. Krótka, ul. Kościelna,                                                                             

Julianka - wzdłuż zabudowań i wjazd na dworzec PKP, droga w kierunku Tartaku, droga do 

Sygontki przez „Wapiennik”,                                                                                                            

Zalesice - od zjazdu z drogi  wojewódzkiej - ul. Długa, ul, Nadrzeczna, ul. Mokra, ul. Polna, ul. 

Słoneczna, ul. Kolejowa, ul,. Zielona, ul. Na Wyspie,                                                                      

Wiercica - od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej i odcinek w kierunku pół do końca 

zabudowań,                                                                                                                                       

Staropole - przez wieś, "Pustkowie" i od drogi powiatowej do ostatniej zabudowy  za Remizą, 

Przyrów ul. Ogrodowa,                                                                                                                                              

Zarębice do ,,pustkowia” Zarębice -PGR do skrzyżowania z drogą powiatową (środek 

miejscowości Bolesławów). 

Trasa II - długość dróg   trasy wynosi 21,0 km w tym 3,4km pustego przebiegu.                                                                                                                                         

Wola Mokrzeska - ul. Słoneczna przez wieś do ostatnich zabudowań pod lasem, ul. Ogrodowa i 

łącznik z ul. Słoneczną, ul. Rzeczna.                                                                                                                 

Smyków - ul. Łąkowa, ul. Stawowa do osady Stawki, ul. Prosta do ostatniej zabudowy,  

ul. Miła.                                                                                                                                                      

Knieja - od drogi wojewódzkiej wraz z zatoką autobusową do drogi do Kopanin.                                              

Kopaniny - od drogi w Kniei przez wieś Kopaniny I, do Kopaniny II i do Kopaniny III oraz od 

drogi w Kniei do mostu w Przyrowie.                                                                                         

Przyrów - ul. Słoneczna, ul. Rolnicza, ul. Szkolna, ul. Krótka, ul. Jasna, ul. Wąska,                        

ul. Nadrzeczna, ul. Częstochowska do mostu, ul. Targowa do zabudowy w łąkach, ul. Nowa,  ul. 

Lelowska, ul. Zielona, ul. Leśna, ul. Sportowa, ul. Stroma i ul. boczna od ul. Cmentarnej, ul. 

Filtrowa, parkingi, przystanki i zatoki autobusowe. 

Łączna długość tras do wykonania usługi wynosi 47,5km w tym 13,7km pustego przebiegu.                                                                                           

Oferty można składać na jedną  lub obie trasy. 

 



III. Wspólny Słownik Zamówień: 
90620000-9 - usługi odśnieżania 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

 rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy, 

 zakończenie – 30.04.2021 r. 

V. Sposób podania ceny 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.                  

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu cenowym" 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia. 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie 

przysługują środki odwoławcze. 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 3      

Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem do realizacji zamówienia – załącznik nr 4 

Dokumenty wyżej wymienione wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. 

1. Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę, potwierdzonych przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, po 

upływie jednego miesiąca kalendarzowego. 

2. Rozliczeniu podlegać będą rzeczywiście wykonane przejazdy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności z faktury w terminie 21dni od dnia 

otrzymania faktury od Wykonawcy. 

4. Wykonawca odpowiada we własnym zakresie za wykonanie w/w usługi. 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Nazwa kryterium Waga  

cena 100 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać  w kopercie wraz z wymaganymi załącznikami: pocztą, kurierem lub 

osobiście do dnia: 16.10.2020r do godz. 10:00 

 w siedzibie zamawiającego na adres: 

Urząd Gminy Przyrów 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

Pokój nr 16 – sekretariat 

Otwarcie ofert odbędzie dnia 16.10.2020r o godzinie 10:05 w pok. Nr 17. 

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej https://przyrow.pl 

oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: e-mailem oraz 

listem poleconym. 

https://przyrow.pl/


Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 

stanowisko -  inspektor                                                                                                                                 

imię i nazwisko – Joanna Nowakowska   

tel. 34 35 54 120 w.34    

fax.  34 35 54 120 w.21 

w terminach 7:30 – 15:00 

IX. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 
1) administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Przyrów z siedzibą: ul. Częstochowska 7, 42-248 

Przyrów; 

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się 

Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Przyrów pod adresem e mail: 

iod@przyrow.pl.                                                                                                                                                                                                  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa;                                                                                                                                                
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie 

przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na 

podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne                                                                                                                                                    

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane;                                                                                                                  
8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników, 

mailto:iod@przyrow.pl


wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularze oferty                                                                                                                              

2. Formularz cenowy  

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

4. Wykaz sprzętu 

5. Wzór umowy 

 

 
BIP 

Tablica ogłoszeń 

 


