
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 414290-2014 z dnia 2014-12-18 r. Og oszenie o zamówieniu - Drawno
Zakres us ugi obejmuje: 1. codzienne oczyszczanie ulic, chodników i placów (w tym parku miejskiego);
mechaniczne lub r czne omiatanie jezdni ulic miasta Drawna na ca ej szeroko ci cznie z opaskami
przykraw nikowymi, rozjazdami,...
Termin sk adania ofert: 2014-12-29

Drawno: Oczyszczanie, sprz tanie i od nie anie ulic, chodników, placów,
parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowi cych w asno  Gminy Drawno

w granicach miasta Drawna w 2015 roku
Numer og oszenia: 7096 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015

OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych: tak, numer og oszenia w

BZP: 414290 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie  Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzib  w Urz dzie Miejskim w Drawnie, ul. Ko cielna 3, 73-220

Drawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Oczyszczanie, sprz tanie i od nie anie ulic, chodników,

placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowi cych w asno  Gminy Drawno w granicach miasta Drawna w

2015 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Us ugi.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Zakres us ugi obejmuje: 1. codzienne oczyszczanie ulic, chodników i

placów (w tym parku miejskiego); mechaniczne lub r czne omiatanie jezdni ulic miasta Drawna na ca ej szeroko ci

cznie z opaskami przykraw nikowymi, rozjazdami, skrzy owaniami na ca ej powierzchni, zatokami, parkingami,

wysepkami; 2. usuwanie na bie co wyrastaj cych chwastów i traw oraz mieci z rowków przy kraw nikach ulic,

tam gdzie one wyst puj , kiedy nie zalega na ulicach pokrywa nie no-lodowa; 3. piel gnacja i utrzymanie

estetycznego wygl du terenów zielonych (ogrodów, kwietników); koszenie trawy na wolnych placach i parkach,

promenadzie, oraz poboczach dróg do granic miasta, zgodnie z za czonymi wykazami; 3.1.cz stotliwo

koszenia trawy na promenadzie nale y dostosowa  do czynników atmosferycznych (uzale niona b dzie od

pogody oraz intensywno ci wzrostu trawy - w okresie deszczowym wzmo ona cz stotliwo ), zakres us ugi

obejmuje uzyskanie wysoko ci trawy max do 15 cm nad poziom gruntu, uwzgl dniaj c jego ukszta towanie; 4.
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utrzymanie ulic, chodników, przystanków komunikacyjnych w mie cie w okresie zimowym (od 1 stycznia do 15

kwietnia) zgodnie z aktualnie obowi zuj cym Zarz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej: a)

od nie anie ulic, chodników, przystanków komunikacyjnych b) zwalczanie lisko ci i go oledzi, c) sypanie piaskiem

ulic i chodników (zakup piasku we w asnym zakresie); 5. w okresie roztopów usuwanie zalegaj cej na chodnikach i

jezdniach warstwy nie nej, usuwanie na bie co, w sposób ci y, pozosta ego na jezdni piasku s cego do

likwidacji lisko ci po niegowej, w celu uniemo liwienia jego sp ywu do kanalizacji deszczowej; 6. bie ce

opró nianie koszy ulicznych oraz wywóz zmiotek zgodnie z obowi zuj cymi przepisami tj. ustaw  z 13 wrze nia

1966r. o utrzymaniu czy-sto ci i porz dku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) i ustawy o odpa-dach

(Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pó . zm.) oraz regulaminu utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy Drawno; 7.

konserwacja i naprawa koszy ulicznych; 8. utrzymanie czysto ci i porz dku (wraz z od nie aniem) na

przystankach komunikacyjnych, których w cicielem lub zarz dzaj cym jest gmina oraz które s  po one na

terenie miasta Drawno przy drogach publicznych bez wzgl du na kategori  tych dróg; 9. sprz tanie miasta oraz

parku po imprezach masowych organizowanych przez gmin ; 10. awaryjne uprz tanie: nieczysto ci i innych

zanieczyszcze  jak i równie  przedmiotów; (owoców, itp.) z chodników, ulic lub skrzy owa  powsta ych w wyniku

nag ych, nieprzewidzianych zdarze  losowych, wymagaj cych jak najszybszego uprz tni cia; 11. wykonanie

wszelkich robót i czynno ci zwi zanych z prawid ow  realizacj  zamówienia; 12. zamiatanie r czne w przypadku

braku mo liwo ci dojazdu sprz tu mechanicznego; 13. inne czynno ci wynikaj ce ze specyfiki zamówienia..

II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 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 rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych, ul. Ko cielna 3, 73-220 Drawno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 138889,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ  I NAJWY SZ  CEN

Cena wybranej oferty: 147000,00

Oferta z najni sz  cen : 147000,00 / Oferta z najwy sz  cen : 147000,00

Waluta: PLN.
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