
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 1472-2010 z dnia 2010-01-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w poszczególnych bazach Obwodu Drogowego w sezonie zimowym 

2010 r. z podziałem na zadania: Zadania I - Usługi związane z wynajmem sprzętu do zimowego... 

Termin składania ofert: 2010-01-12  

 
  

Płońsk: Usługi związane z wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych 
w sezonie zimowym 2010 roku. 

Numer ogłoszenia: 18202 - 2010; data zamieszczenia: 21.01.2010 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 1472 - 2010r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, 
tel. , faks . 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z wynajmem nośników 
do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010 roku.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z 
zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w poszczególnych bazach Obwodu Drogowego w sezonie 
zimowym 2010 r. z podziałem na zadania: Zadania I - Usługi związane z wynajmem sprzętu do 
zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku 
w sezonie zimowym 2010 roku: 1. Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik do pługów 
średnich - sztuk 2 Odśnieżanie pługami średnimi zamontowanymi na samochodzie o masie powyżej 
20 Mg - sztuk 2 - szacunkowa ilość godzin pracy - 40 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 - 
montaż i demontaż przystawki pługa Zadanie II - Usługi związane z wynajmem sprzętu do zimowego 
utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 
zimowym 2010 roku: 1. Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 2 Odśnieżanie 
pługami lekkimi zamontowanymi na ciągnikach o mocy 60 KM - sztuk 2 - szacunkowa ilość godzin 
pracy - 140 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 46 - montaż i demontaż przystawki pługa 2. Ciągnik 
o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 3 Odśnieżanie pługami średnimi na ciągniku o 
mocy 80-90 KM - sztuk 3 - szacunkowa ilość godzin pracy - 141 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 
45 - montaż i demontaż przystawki pługa Zadanie III - Usługi związane z wynajmem sprzętu do 
zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku 
w sezonie zimowym 2010 roku: 1. Ciągnik o mocy 60 KM z rozsypywaczem RCW - 3 i pługiem 
lekkim - sztuk 1 Uszorstnienie nawierzchni przy użyciu rozsypywacza RCW - 3 współpracującego z 
ciągnikiem o mocy 60 KM z zamontowanym pługiem lekkim - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin 
pracy - 280 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 180 - montaż i demontaż przystawki pługa Zadanie 
IV - Usługi związane z wynajmem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 
administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: 1. 
Równiarka wyposażona w dwustronny pług średni - sztuk 1 Odśnieżanie równiarką wyposażoną w 
dwustronny pług średni - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 20 - szacunkowa ilość godzin 
dyżuru - 10 - montaż i demontaż przystawki pługa Zadanie V - Usługi związane z wynajmem sprzętu 
do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w 
Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: 1. Samochód o masie 10-12 Mg jako nośnik pod pług lekki - 
sztuk 1 Odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanym na samochodzie o masie 10-12 Mg - sztuk 1 - 



szacunkowa ilość godzin pracy - 110 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 20 - montaż i demontaż 
przystawki pługa 2. Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik pod pług średni - sztuk 2 
Odśnieżanie pługami średnimi zamontowanymi na samochodzie o masie powyżej 20 Mg - sztuk 2 - 
szacunkowa ilość godzin pracy - 36 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 - montaż i demontaż 
przystawki pługa Zadanie VI - Usługi związane z wynajmem sprzętu do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 
roku: 1. Równiarka wyposażona w dwustronny pług średni - sztuk 1 Odśnieżanie równiarką 
wyposażoną w dwustronny pług średni - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 20 - szacunkowa 
ilość godzin dyżuru - 10 - montaż i demontaż przystawki pługa Zadanie VII - Usługi związane z 
wynajmem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód 
Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: 1. Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pod 
pług lekki - sztuk1 Odśnieżanie pługiem lekkim zamocowanym na ciągniku o mocy 60 KM - sztuk 1 - 
szacunkowa ilość godzin pracy - 90 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 20 - montaż i demontaż 
przystawki pługa 2. Ciągniku o mocy 80-90 KM jako nośnik pod pług średni - sztuk1 Odśnieżanie 
pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk1 - szacunkowa ilość godzin 
pracy - 36 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 - montaż i demontaż przystawki pługa Sezon 
zimowego utrzymania 2010 roku obejmuje okres: od 01 stycznia do 31 marca 2010 roku od 01 
listopada - 31 grudnia 2010 roku Termin ten może być skrócony lub wydłużony w zależności od 
warunków atmosferycznych. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki 
wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie prac 
związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz specyfikacją techniczną robót zimowego utrzymania 
dróg. UWAGA: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert częściowych. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i 
części: 61291 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
nie 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 2    
Nazwa: Zadanie II - Usługi związane z wynajmem sprzętu do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 
roku: 1. Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 2 2. Ciągnik o mocy 80-90 KM jako 
nośnik pługa średniego - sztuk 3. 
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2010. 
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Spółdzielnia Kółek Rolniczych, siedlin, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.  

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH 
ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 23527  
• Oferta z najniższą ceną: 23527 oferta z najwyższą ceną: 23527  
• Waluta: PLN.  

 
 
 



Część NR: 3    
Nazwa: Zadanie III - Usługi związane z wynajmem sprzętu do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 
roku: 1. Ciągnik o mocy 60 KM z rozsypywaczem RCW - 3 i pługiem lekkim - sztuk 1. 
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2010. 
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Siedlin, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.  

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH 
ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 24510  
• Oferta z najniższą ceną: 24510 oferta z najwyższą ceną: 24510  
• Waluta: PLN.  

Część NR: 6    
Nazwa: Zadanie VI - Usługi związane z wynajmem sprzętu do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 
roku: 1. Równiarka wyposażona w dwustronny pług średni - sztuk 1. 
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2010. 
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Przedsiębiorstwo MIK Roboty ziemne i drogowe Jan Miklewski, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, 
kraj/woj. mazowieckie.  

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH 
ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 3700  
• Oferta z najniższą ceną: 3700 oferta z najwyższą ceną: 3700  
• Waluta: PLN.  

Część NR: 7    
Nazwa: Zadanie VII - Usługi związane z wynajmem sprzętu do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 
roku: 1. Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pod pług lekki - sztuk1 2. Ciągniku o mocy 80-90 KM jako 
nośnik pod pług średni - sztuk1. 
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2010. 
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Siedlin, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.  

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH 
ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 9554  
• Oferta z najniższą ceną: 9554 oferta z najwyższą ceną: 9554  
• Waluta: PLN.  

 


