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INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
1)
2)
3)
4)
5)

Zamawiający:
pełna nazwa zamawiającego:
kod, miejscowość, województwo:
ulica, nr domu:
nr tel., faks
email:

2.

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

3.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

4.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

5.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż 5.225.000 euro
na roboty uzupełniające do zadania pn. „Odnowienie oznakowania poziomego w pasach
drogowych ulic, dla których funkcję zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra
w ramach zadania „Roboty w zakresie oznakowania dróg”.

Miasto Zielona Góra
65-424 Zielona Góra, lubuskie
Podgórna 22
tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48)68 45 64 455
zamowienia@um.zielona-gora.pl

6.
Przedmiot zamówienia:
6.1. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie oznakowania poziomego w pasach drogowych
ulic, dla których funkcję zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra
6.2. W ramach utrzymania oznakowania poziomego należy wykonać:
a) odnowienie oznakowania poziomego – znakowanie cienkowarstwowe farbą akrylową białą
o podwyższonej szorstkości zawierającą mikro kulki w postaci kulek szklanych lub
ceramicznych refleksyjnych, lub materiał uszorstniający ( linii krawędziowych ciągłych,
strzałek, przejść dla pieszych )
b) malowanie oznakowania poziomego – znakowanie cienkowarstwowe farbą akrylową białą
o podwyższonej szorstkości zawierającą mikro kulki w postaci kulek szklanych lub
ceramicznych refleksyjnych, lub materiał uszorstniający ( linii krawędziowych ciągłych ,
strzałek , przejść dla pieszych, progi zwalniające, stanowiska postojowe w tym koperty(farba
koloru niebieskiego), powierzchnie wyłączone z ruchu )
c) frezowanie oznakowania poziomego
6.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do zaproszenia.
6.4.Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót stanowiące załącznik nr 7 do zaproszenia oraz Kosztorys Ofertowy stanowiący
załącznik nr 5 do SIWZ.
6.5.Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kopię aktualnej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia, jak również obejmującej szkody wyrządzone
przez wszystkich podwykonawców
6.6. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
7.

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

nr ogłoszenia: 32835-2016 , data zamieszczenia: 31.03.2016 r.
8.

Zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

9.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195.121,95 zł.

10.

Liczba ofert:
1) otrzymanych: 1
2) odrzuconych: 0.

11. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
1) cena wybranej oferty:
239.712,56 zł;
2) oferta z najniższą ceną: 239.712,56 zł;
3) oferta z najwyższą ceną: 239.712,56 zł.
12. Informacje administracyjne :
Zamówienie nie dotyczy programu/projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
13.

Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1)
2)
3)
4)

firma: VOBEMA POLSKA spółka z o.o.;
kod, miejscowość: 64-920 Piła;
ulica, nr domu, nr pokoju: Polna 10;
cena wybranej oferty z VAT: 239.712,56 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy
siedemset dwanaście złotych 56/100)
5) data zawarcia umowy: 11 kwietnia 2016 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta

Biuro Zamówień Publicznych
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