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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 209.000 euro
na roboty uzupełniające do zadania pn. „Utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej”.

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 bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej polegające na
czyszczeniu wpustów ulicznych, czyszczeniu studni chłonnych z nieczystości stałych i płynnych
wraz z wywozem i utylizacją.
6.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zakończenie prac – do dnia 30 listopada 2016 r.
6.3. Zakres przedmiotu zamówienia:
1)
Przewidziana ilość wpustów do czyszczenia to 1500szt.
2)
W miejscach newralgicznych czyszczenie wpustów należy wykonać w pierwszej kolejności i
kilka razy w ciągu roku kalendarzowego, po bardzo intensywnych opadach deszczu, po
uprzednim wskazaniu przez inspektora Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami ( każdy
wpust uliczny winien być czyszczony minimum dwa razy w ciągu roku).
3)
W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji uwzględniono również wymianę krat wpustów
deszczowych, regulacje włazów i wpustów deszczowych.
4)
Każdorazowy fakt rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z bieżącym utrzymaniem
kanalizacji deszczowej należy zgłosić do tut. Departamentu. We wszystkie dni tygodnia i w dni
wolne od pracy, wykonawca przyjmuje zgłoszenia o nieprzewidzianych zdarzeniach (kradzież,
uszkodzenie kratek, pokryw na studniach itp.) bezpośrednio od mieszkańców i policji. Po
przyjęciu informacji, wykonawca, bezzwłocznie przystąpi do zabezpieczenia i oznakowania
niebezpiecznego miejsca. Wykonanie prac naprawczych rozpocznie najpóźniej w ciągu 3 godzin
od zgłoszenia.
5)
Zamawiający zostanie pisemnie poinformowany o wykonanych pracach na drugi dzień po
zaistniałym zdarzeniu w dni robocze lub pierwszego dnia pracy po dniach wolnych.
6)
Odbiory robót odbywać się będą przez Zamawiającego na podstawie zgłoszeń o zakończeniu
prac wysyłanych faxem z określeniem dokładnej lokalizacji wykonanych robót
6.4. Rodzaj zamówienia: usługa;
7.

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

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

Publicznych:
nr ogłoszenia: 35621-2016 , data zamieszczenia: 07.04.2016 r.
8.

Zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

9.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124.116,26 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:
153.724,16 zł;
2) oferta z najniższą ceną:
153.724,16 zł;
3) oferta z najwyższą ceną: 153.724,16 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: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KASIL”;
kod, miejscowość: 60-149 Poznań;
ulica, nr domu, nr pokoju: Jugosłowiańska 44c/10;
cena wybranej oferty z VAT: 153.724,16 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset
dwadzieścia cztery złote 16/100)
5) data zawarcia umowy: 12 maja 2016 r.
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