
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 229443-2013 z dnia 2013-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice

Zamówienie obejmuje wykonanie: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sadkowice oraz

świadczenie usług sprzętowych związanych z odśnieżaniem w sezonie zimowym 2013-2014. 1. Zamówienie

obejmuje usługi...

Termin składania ofert: 2013-11-08

Sadkowice: Od śnieżanie dróg gminnych i wewn ętrznych na terenie

Gminy Sadkowice oraz świadczenie usług sprz ętowych zwi ązanych z

odśnieżaniem w sezonie zimowym 2013-2014

Numer ogłoszenia: 254847 - 2013; data zamieszczenia : 27.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 229443 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191,

faks 46 8156191.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie

Gminy Sadkowice oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z odśnieżaniem w sezonie zimowym

2013-2014.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Zamówienie obejmuje wykonanie: Odśnieżanie dróg gminnych i

wewnętrznych na terenie Gminy Sadkowice oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z odśnieżaniem w

sezonie zimowym 2013-2014. 1. Zamówienie obejmuje usługi polegające na odśnieżaniu na drogach gminnych i

drogach wewnętrznych na terenie Gminy Sadkowice w sezonie zimowym 2013 - 2014. Usługa polegać będzie na

odśnieżeniu 1 km drogi na całej jej szerokości bez względu na odległość jej położenia od miejsca wyjazdu sprzętu

oraz ilości sprzętu użytego do wykonania tej usługi; 1 Odśnieżanie dróg pługiem szacunkowa ilość ok. 1300 km 2

Odśnieżanie równiarką, wykonanie poszerzeń na drogach szacunkowa ilość ok. 120 godz. 3. Spycharka i

ładowarka do usuwania zasp szacunkowa ilość ok. 30 godz. 2. Wykaz dróg do odśnieżania i ilości kilometrów

przedstawiają mapy poglądowe oraz tabele (Załącznik nr 6 do SIWZ); 3. Standard zimowego odśnieżania dróg: -

I kolejność - drogi muszą być odśnieżone na całej szerokości maksymalnie do 8 godzin od zgłoszenia
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zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wyjazd sprzętu i rozpoczęcie odśnieżania następuje w dwóch miejscach

gminy: w miejscowości Żelazna oraz w miejscowości Zabłocie - II kolejność - drogi muszą być odśnieżone na całej

szerokości maksymalnie do 14 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, likwidacja zasp

śnieżnych przy użyciu spycharki lub ładowarki oraz ewentualny wywóz śniegu; 4. Wyjazd sprzętu do odśnieżania

powinien nastąpić maksymalnie w przeciągu 1 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego,

zakres prac będzie ustalany każdorazowo z Zamawiającym; 5. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien w

terenie zapoznać się z zakresem robót ; 6. W przypadku wystąpienia po wykonaniu odśnieżania kolejnych opadów

śniegu, wykonanie odśnieżania będzie traktowane jako nowe rozpoczęcie robót. Zakres robót należy

każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym; 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub

zwiększenia ilościowego zakresu zamówienia w zależności od potrzeb związanych z warunkami atmosferycznymi.

Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości usług niż te,

które zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  25.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Plichta Roboty Ziemne - Transport Marcin Plichta, ul. 1-go Stycznia 17, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą,

kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 52717,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  56935,00

Oferta z najni ższą ceną: 56935,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 56935,00

Waluta:  PLN.
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