
Czerwionka – Leszczyny dnia 20.10.2015 r. 

ZDiSK-ZPM.271.9.2015

WEZWANIE
do złożenia oferty dodatkowej

dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą „Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania)
dróg  gminnych  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  w  sezonie  zimowym
2015/2016”.

nr ogłoszenia o zamówieniu : 267462 – 2015 z dnia 09.10.2015 r., do którego termin składania
ofert upłynął w dniu 19 października 2015 r.

Na realizację w/w zamówienia publicznego w części Nr 6 NAZWA : Odśnieżanie dzielnicy
Dębieńsko Stare , wpłynęły dwie oferty o takiej samej cenie oraz tym samym oferowanym czasie
reakcji  na zgłoszenie o konieczności  rozpoczęcia wykonywania usługi  odśnieżania. W związku
z  tym  Zamawiający  nie  może  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  części  Nr  6  :
Odśnieżanie  dzielnicy  Dębieńsko  Stare  i  zgodnie  z  art.  91  ust  5  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.). wzywa niżej wymienionych Wykonawców
do złożenia oferty dodatkowej: 

H&A Śleziona Adrian Śleziona
ul. Rybnicka 16 a, 44-246 Szczejkowice

Cena brutto za wykonanie usługi : 18 040,00 zł 
stawka za 1 rg świadczenia usługi odśnieżania brutto : 88,00 zł
Czas reakcji na zgłoszenie o konieczności rozpoczęcia wykonywania usługi odśnieżania:  do 20
minut .

TRANSBUD Stanisław Chucz
ul. Górnicza 26, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Cena brutto za wykonanie usługi : 18 040,00 zł 
stawka za 1 rg świadczenia usługi odśnieżania brutto : 88,00 zł
Czas reakcji na zgłoszenie o konieczności rozpoczęcia wykonywania usługi odśnieżania:  do 20
minut .

Zgodnie  z  art.  91  ust  6  ustawy Prawo zamówień publicznych -  „  Wykonawcy,  składając  oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.” 

Ofertę  dodatkową  należy  złożyć  na  załączonym  formularzu  ofertowym,  w  trwale  zamkniętym
opakowaniu z napisem : „Oferta Dodatkowa” na realizację zamówienia publicznego „  Realizacja
utrzymania  zimowego  (odśnieżania)  dróg  gminnych  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –
Leszczyny w sezonie zimowym 2015/2016 – zadanie nr 6 Odśnieżanie dzielnicy Dębieńsko Stare ”
a także nazwą i adresem Wykonawcy .



Oferty dodatkowe należy składać na adres Zamawiającego:  Zarząd Dróg i  Służby Komunalne,
ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny. 

Adres  strony  internetowej  ,  na  której  Zamawiający  zamieścił  wezwanie  i  formularz  oferty
dodatkowej: www.czerwionka-leszczyny.pl. 

Termin złożenia ofert dodatkowych: 23 października 2015 r. godz.12:00 

Termin otwarcia ofert dodatkowych: 23 października 2015 r. godz.12:15 


