Lipiany: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipiany w sezonie zimowy
2011/2012
Numer ogłoszenia: 436686 - 2011; data zamieszczenia: 23.12.2011
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: 298031 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie,
tel. 091-5641-049, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie gminy Lipiany w sezonie zimowy 2011/2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług
sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Lipiany w sezonie
zimowym 2011/2012 w wariantach: - odśnieŜanie wraz z posypaniem lub usuwaniem śliskości, tylko odśnieŜenie. Całkowita długość dróg na terenie gminy Lipiany wynosi ok. 48 km . 2. Ponadto
w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych
przy realizacji zamówienia m. in.: a) uporządkowanie poboczy dróg gminnych po zakończeniu prac
związanych z zimowym utrzymaniem dróg objętych usługą, b) zabezpieczenie prac pod względem
BHP, c) zorganizowanie bazy dla jednostek sprzętowych na terenie Gminy Lipiany, d) pokrycia
szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia równieŜ wobec osób trzecich. 3. Szczegółowy
zakres przedmiotu zamówienia określa zakres rzeczowy (załącznik nr 6). 4. W celu lepszego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w miejscu,
gdzie wykonywane będą roboty, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 5. Miejsce realizacji
zamówienia Gmina Lipiany, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie. 6. Zamawiający
zakupił materiał do usuwania śliskości. W gestii Wykonawcy zaś będzie zabezpieczyć go i składować
na terenie miasta Lipiany, tak aby zapewnić ciągłość wykonywanych robót. Materiał powinien być
składowany w magazynach, pod wiatą lub na wolnym powietrzu tak aby nie prowadziły do
degradacji środowiska naturalnego. 7. Zamawiający wymaga aby wykonawca celem utrzymywania
kontaktu podczas prowadzenia zimowej akcji dysponował telefonem kontaktowym całodobowym do
osoby wskazanej przez Wykonawcę. 8. Pojazdy samochodowe uŜywane do wykonywania zimowego
utrzymania dróg powinny być wyposaŜone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy Ŝółtej,
zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz.
602 z późniejszymi zmianami) odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia l kwietnia 1999 r. (Dz. U. Nr 44 poz.432) w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia. Natomiast
części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać
warunkom określonym w §39 w/w rozporządzenia. 9. Dzień rozpoczęcia i zakończenia okresu
zimowego (okres rozliczeniowy) zostanie podany przez Zamawiającego i uzgodniony z Wykonawcą.
W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Po
rozpoczęciu zimowego utrzymania dróg, Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego pełnienia
dyŜurów przy uwzględnieniu następujących warunków: -dostępność telefoniczna, -przyjmowanie
interwencji, -prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi standardami
utrzymania. Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg, przyjmuje interwencje

oraz wykonuje prace w celu usunięcia przyczyny zgłaszanych interwencji. 10. Podstawą do
wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie tygodniowe zestawienie wykonanych prac
potwierdzone przez pracownika gminy pod względem naleŜytego i zgodnie z umową wykonania
zadania. UWAGA! Zamawiający wymaga aby wykonawca przygotowany był do odśnieŜania
wszystkich miejscowości wchodzących w skład Gminy Lipiany od chwili zgłoszenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
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: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•

Roboty Ziemne, Usługi Transportowe-Zygmunt Siepracki, ul. Kopernika 11, 74-240 Lipiany,
kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166965,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I
NAJWYśSZĄ CENĄ

•

Cena wybranej oferty: 12,96

•

Oferta z najniŜszą ceną: 12,96 / Oferta z najwyŜszą ceną: 109,08

•

Waluta: PLN.

