
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyŜej 60 000 

EURO na zimowe utrzymanie dróg powiatowych  

w sezonie zimowym 2006/2007 

 

 

 Na podstawie art. 92 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 06.11.2006 r. został 

zatwierdzony wynik prac komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 60 

000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007.  

 

Łącznie w postępowaniu wpłynęły 3 oferty: 

- Usługi Transportowe ElŜbieta Długońska, Zarośle 41, 86 – 318 Rogóźno; 

- Zakład Usługowo – Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg, Jarosław Chmielewski, Zawda 

15, 86 – 320 Łasin; 

- Zakład Instal. Sanit. i C.O. oraz Ślusarstwo i Kowalstwo Stefan Falkowski, Gruta 86 – 330 

Mełno. 

 

Oferty rozpatrzono pod kątem 11 zadań. 

 

W kosztorysie ofertowym Nr 1 wpłynęły następujące oferty: 

 

Zadanie C: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 3 i odśnieŜanie pługiem lekkim 

typu P – 011 samochodem Star 200 lub równowaŜne, dróg powiatowych w rejonie 

określonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu. 

- Zakład Usługowo – Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg, Jarosław Chmielewski, Zawda 

15, 86 – 320 Łasin, 74,00 zł netto/79,18 zł brutto za 1h pracy czynnej, 37,00 zł netto/39,59 zł   

brutto za 1h pracy biernej. 

 

W kosztorysie ofertowym Nr 2 wpłynęły następujące oferty: 

 

Zadanie G: odśnieŜanie pługami średnimi typu POD – 5 zamontowanymi do samochodów 

Jelcz lub równowaŜne, o ładowności 10 Mg, - 1szt. 

- Usługi Transportowe ElŜbieta Długońska, Zarośle 41, 86 – 318 Rogóźno, 90,00 zł 

netto/96,30 zł brutto za 1h pracy czynnej, 45,00 zł netto/48,15 zł brutto za 1h pracy biernej. 

 



Zadanie H: odśnieŜanie pługami średnimi typu POD – 5 zamontowanymi do samochodów 

Jelcz lub równowaŜne, o ładowności 10 Mg, - 1 szt. 

--------------------- 

W kosztorysie ofertowym Nr 3 wpłynęły następujące oferty: 

Zadanie I: odśnieŜanie spycharkami, koparko – spycharkami o mocy 52 – 59 kW (70 – 80 

kM) (typu Ostrówek lub równowaŜne) w gminie Gruta i Świecie. 

 - Zakład Instal. Sanit. i C.O. oraz Ślusarstwo i Kowalstwo Stefan Falkowski, Gruta 86 – 330 

Mełno, 50,00 zł netto/53,50 zł brutto za 1h pracy czynnej. 

 

Zadanie N: odśnieŜanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub 

równowaŜne) w gminie Świecie, Gruta i Radzyń Chełmiński. 

- Zakład Usługowo – Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg, Jarosław Chmielewski, Zawda 

15, 86 – 320 Łasin, 93,00 zł netto/99,51 zł brutto za 1h pracy czynnej. 

 

Zadanie O: odśnieŜanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub 

równowaŜne) w gminie Grudziądz i Gruta. 

--------------------- 

Zadanie P: odśnieŜanie ciągnikiem typu Case o mocy  207 kW lub równowaŜne z pługiem w 

gminie Gruta. 

--------------------- 

Zadanie R: odśnieŜanie ciągnikiem typu Ursus 1624 o mocy 130 kW  lub równowaŜne z 

pługiem na drogach nr: 1383C, 1384C, 1385C. 

--------------------- 

 

Zadanie S: odśnieŜanie ciągnikiem typu Ursus 1224 o mocy 110 kW lub równowaŜne na 

drogach  nr:  1408C, 1407C, 1410C. 

- Zakład Usługowo – Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg, Jarosław Chmielewski, 

Zawda15, 86 – 320 Łasin, 70,00 zł netto/74,90 zł brutto za 1h pracy czynnej. 

 

Zadanie T: odśnieŜanie ciągnikiem o mocy 68 – 100 kW lub równowaŜne z pługiem 

(spycharka) na drogach: 1373C, 1374C, 1375C, 1376C, 1377C. 

--------------------- 

Zadanie U: odśnieŜanie ciągnikiem o mocy 68 – 130 kW lub równowaŜne z pługiem 

(spycharka) na drogach: 1622C, 1396C, 1399C. 



--------------------- 

 

 W wyniku rozpatrzenia złoŜonych ofert, na wykonawców poszczególnych zadań 

zostały wybrane następujące firmy: 

 

Zadanie C - Zakład Usługowo – Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg, Jarosław 

Chmielewski, Zawda 15, 86 – 320 Łasin, 74,00 zł netto/79,18 zł brutto za 1h pracy czynnej, 

37,00 zł netto/39,59 zł brutto za 1h pracy biernej. 

 

Zadanie G - Usługi Transportowe ElŜbieta Długońska, Zarośle 41, 86 – 318 Rogóźno, 90,00 

zł netto/96,30 zł brutto za 1h pracy czynnej, 45,00 zł netto/48,15 zł brutto za 1h pracy biernej. 

 

Zadanie H - Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) komisja uniewaŜniła postępowanie na 

odśnieŜanie pługami średnimi typu POD – 5 zamontowanymi do samochodów Jelcz lub 

równowaŜne, o ładowności 10 Mg, - 1 szt. 

 Powodem uniewaŜnienia, był fakt, iŜ w postępowaniu o udzielenia zamówienia w Zadaniu H 

nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu 

 

Zadanie I - Zakład Instal. Sanit. i C.O. oraz Ślusarstwo i Kowalstwo Stefan Falkowski, Gruta 

86 – 330 Mełno, 50,00 zł netto/53,50 zł brutto za 1h pracy czynnej. 

 

Zadanie N - Zakład Usługowo – Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg, Jarosław 

Chmielewski, Zawda 15, 86 – 320 Łasin, 93,00 zł netto/99,51 zł brutto za 1h pracy czynnej. 

 

Zadanie O - Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) komisja uniewaŜniła postępowanie na 

odśnieŜanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub 

równowaŜne) w gminie Grudziądz i Gruta.  

Powodem uniewaŜnienia, był fakt, iŜ w postępowaniu o udzielenia zamówienia w Zadaniu O 

nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

 

Zadanie P - Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) komisja uniewaŜniła postępowanie na 

odśnieŜanie ciągnikiem typu Case o mocy  207 kW lub równowaŜne z pługiem w gminie 

Gruta. 

Powodem uniewaŜnienia, był fakt, iŜ w postępowaniu o udzielenia zamówienia w Zadaniu P 

nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 



 

Zadanie R - Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) komisja uniewaŜniła postępowanie na 

odśnieŜanie ciągnikiem typu Ursus 1624 o mocy 130 kW  lub równowaŜne z pługiem na 

drogach nr: 1383C, 1384C, 1385C. 

Powodem uniewaŜnienia, był fakt, iŜ w postępowaniu o udzielenia zamówienia w Zadaniu R 

nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

 

Zadanie S - Zakład Usługowo – Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg, Jarosław 

Chmielewski, Zawda15, 86 – 320 Łasin, 70,00 zł netto/74,90 zł brutto za 1h pracy czynnej. 

 

Zadanie T - Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) komisja uniewaŜniła postępowanie na 

odśnieŜanie ciągnikiem o mocy 68 – 100 kW lub równowaŜne z pługiem (spycharka) na 

drogach: 1373C, 1374C, 1375C, 1376C, 1377C. 

Powodem uniewaŜnienia, był fakt, iŜ w postępowaniu o udzielenia zamówienia w Zadaniu T 

nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

 

Zadanie U - Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) komisja uniewaŜniła postępowanie na 

odśnieŜanie ciągnikiem o mocy 68 – 130 kW lub równowaŜne z pługiem (spycharka) na 

drogach: 1622C, 1396C, 1399C. 

Powodem uniewaŜnienia, był fakt, iŜ w postępowaniu o udzielenia zamówienia w Zadaniu U 

nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

 

 

Oferty na Zadania C, G, I, N, S zostały wybrane, poniewaŜ były najkorzystniejsze 

cenowo oraz spełniały wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 

  

                                                                Starosta 

                                                     /-/ dr inŜ. Wiesław DroŜdŜa 

  

  

  

D.K. 

 


