
Przyrów, dnia 30.11.2020 r 
Nr PLP.271.1.4.2020 

INFORMACJA O WYNIKU 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia  

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

określonego w art. 4 pkt. 8,  zadania oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 

publicznych przyjęty Zarządzeniem Nr Or.0050.83.2014 Wójta Gminy Przyrów z dnia 22 sierpnia 

2014 roku  na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020-2021 r.” 

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. 

Gmina Przyrów informuje, że w prowadzonym postępowaniu do realizacji zamówienia dla: 

 Trasy I wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę: 

Firma Usługowo-Handlowa Andrzej Dobrowolski 

Wiercica 123, 42-250 Przyrów – 45 050,00 zł brutto. 

 Trasy II wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę: 

Wywóz Śmieci i Usługi Porządkowe Karoń s.c. 

Konstantynów 18, , 42-235 Lelów –24 948,00 zł brutto. 

Z w/w firmami podpisano umowy. 

 

 

 

 



W w/w postępowaniu wpłynęły następujące ważne oferty: 

 Trasa I 

Lp. Nazwa wykonawcy Cena netto za 1km 

odśnieżania 

Cena netto za 1km 

posypywania 

uwagi 

1 Firma Usługowo-Handlowa 

Andrzej Dobrowolski 

Wiercica 123 

42-250 Przyrów 

45,00 zł. 40,00 zł.  

 Trasa II  

Lp. Nazwa wykonawcy Cena netto za 1km 

odśnieżania 

Cena netto za 1km 

posypywania 

uwagi 

1 Wywóz Śmieci i Usługi 

Porządkowe Karoń s.c. 

Konstantynów 18 

42-235 Lelów 

30,00zł 25,00zł.  

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

Dziękuję za złożenie oferty. 

 

BIP 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

a/a 


