
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 459064-2012 z dnia 2012-11-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drawno
oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących
własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna polegające na: A. codziennym oczyszczaniu ulic, chodników i
placów (w tym...
Termin składania ofert: 2012-12-04

Drawno: Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów,

parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno

w granicach miasta Drawna

Numer ogłoszenia: 20202 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013

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: 459064 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników,

placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów,

parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowiących własność Gminy Drawno w granicach miasta Drawna polegające

na: A. codziennym oczyszczaniu ulic, chodników i placów (w tym parku miejskiego); mechaniczne lub ręczne

omiatanie jezdni ulic miasta Drawna na całej szerokości łącznie z opaskami przykrawężnikowymi, rozjazdami,

skrzyżowaniami na całej powierzchni, zatokami, parkingami, wysepkami; B. usuwanie na bieżąco wyrastających

chwastów i traw oraz śmieci z rowków przy krawężnikach ulic, tam gdzie one występują, kiedy nie zalega na

ulicach pokrywa śnieżno-lodowa; C. pielęgnacja i utrzymanie estetycznego wyglądu terenów zielonych (ogrodów,

kwietników); koszenie trawy na wolnych placach i parkach, promenadzie, oraz poboczach dróg do granic miasta,

zgodnie z załączonymi wykazami i mapkami; D. utrzymanie ulic, chodników w mieście w okresie zimowym (od 1

stycznia do 15 kwietnia) zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej: a) odśnieżanie ulic, chodników, b) zwalczanie śliskości i gołoledzi, c) sypanie piaskiem ulic i chodników
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(zakup piasku we własnym zakresie); E. w okresie roztopów usuwanie zalegającej na chodnikach i jezdniach

warstwy śnieżnej, usuwanie na bieżąco, w sposób ciągły, pozostałego najezdni piasku służącego do likwidacji

śliskości pośniegowej, w celu uniemożliwienia jego spływu do kanalizacji deszczowej; F. bieżącym opróżnianiu

koszy ulicznych oraz wywóz zmiotek zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z 13 września 1966r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr

185 poz. 1243 z póź. zm.) oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno; G.

konserwacji i naprawie koszy ulicznych; H. sprzątaniu miasta oraz parku po imprezach masowych organizowanych

przez gminę; I. awaryjne uprzątanie: nieczystości i innych zanieczyszczeń jak i również przedmiotów; (owoców,

itp.) z chodników, ulic lub skrzyżowań powstałych w wyniku nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych,

wymagających jak najszybszego uprzątnięcia; J. wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową

realizacją zamówienia; K. zamiatanie ręczne w przypadku braku możliwości dojazdu sprzętu mechanicznego; L.

inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.60.00.00-6, 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 środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych, ul. Kościelna 3, Drawno, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129629,63 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 125000,00

Oferta z najniższą ceną: 125000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 125000,00

Waluta: PLN.
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