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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 53O860-2OL2 z dnia 2O12-12-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łabiszyn
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług sprzętowo-transportowych wraz z obsługą operatorską przy
bieżącym utrzymaniu dróg, wykonywane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego na terenie gminy Łabiszyn
w 2013r. W ramach,.,

Termin składania ofert: 2013-01-04

Łabiszyn: Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską
przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn
w 2013r.
N u mer ogłosze nia: 7 841 - 2013 ; data zam ieszczen ia : 1 4.01
OGŁOSZENIE O UDZIELEN|U ZAMOWIENIA - Usługi
Zamieszczan ie ogłoszen

ia : o bowi

.201 3

ązkowe,

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień PubIicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 530860 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA
I. 1)

l:

ZAMAWIAJACY

NAZWA l ADRES: Uząd Miejski w Łabiszynie, pl. '1000-1ecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 52 3844052, faks 52 3844052.
l. 2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samoządowa.

I!.1) Nazwa nadana

operatorską

zamówieniu przezzamawiającego: Usługi spzętowo - transpońowe wraz z obsługą

pzy bieżącym utzymaniu i remontach drog

na terenie gminy Łabiszyn w 2013r..

l1.2)

Rodzaj zamówienia: Usługi.

l1.3)

Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Pzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług spzętowo-

transpońowych wraz z obsługą operatorską

pzy bieżącym utzymaniu

dróg, wykonywane sukcesywnie w

miarę potzeb ZamawiĄącego na terenie gminy Łabiszyn w 2013r. W ramach wykonywanych prac

\Ąkonawca udostępni Zamawialącemu następujący spzęt wlazz obsługą operatorską: a) Równiarka
samojezdna o mocy min. 100 KM (1 szt.) - pzewidywany czas pracy 300 m-godz. b) Koparko

- ładowarka

samobieźna z widłami uchylnymi, pojemność łyżkimin 0,'15 m3 (1 szt.) - pzewidywany czas pracy 600 mgodz. c) Koparka jezdna kołowa (1 szt.) - pojemnośc łyzki 0,40 m3 - pzewidywany czas prac 300 m-godz.
d) Samochód skzyniowy (1 szt.), o ładownościmin. 15 t - pżewidywany czas pracy 300 m-godz. e)Walec
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samojezdny wibracyjny o masie min. 10 t. (1 szt.) - pzewidywany czas pracy 200 m-godz.

Ładowarka

f)

kołowa o pojemności łyzki 2 m3 (1 szt.) - pzewidywany czas pracy 200 m-godz. 9) Ładowarka kołowa

teleskopowa (1 szt.) - pojemnośc łyzki min.
praca:

-

'1

m3 - pzewidywany czas pracy 50 m-godz, Czas liczony jako

jest to efektywny czas pracy: czas załadunku, rozładunku, jazdy z materiałem, kruszywem,

urobkiem, równania dróg, realizacji wykopów, ich zasypania wraz z pzywróceniem terenu do stanu

popzedzalącego zlecone czynności, itp. - do czasu pracy nie dolicza się czasu awarii, niesprawności
spzętu, jak równiez czas dojazdu do miejsca pracy i powrót z placy. -realizaĄa zamówienia następować
będzie w miarę zapotzebowania. - o terminie rozpoczęcia bądz kontynuowania świadczenia usług

ZamawiĄący każdorazowo powiadomi \Ękonawcę.

-w

zwięku z koniecznością realizacji robót

wynikających z nagłych losowych pzypadków, związanych z nieplanowanymi potzebami Zamawiającego,
wymagane jest dysponowanie spzętem w ciągu 3 godz. od zgłoszenia pzedmiotu zlecenia. - wykonawca

zobowiązuje się udostępniac spzęt wlaz z obsługą operatorską

pzez caĘ okres

trwania umowy. - czas

pracy poszczegolnych maszyn i samochodu może ulec zmianie w zależnoścod potzeb Zamawiającego.

-

usługi spzętowe realizowane sukcesywnie w miarę potzeb Zamawiającego.2. KOD CPV: CPV:

45500000-2 V§najem maszyn i uządzeńwfazz obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu

budownictwaolaz inzynieriiwodnej i lądowej CPV: 45520000-8 \AĄlnajem koparek wrazz obsługą
operatorską CPV: 60180000-3 V§najem pojazdów do transpońu towarów wlazz kierowcą.
l1.4)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 45.52.00.00-8, 60.18.00.00-3.

SEKCJA lll: PROCEDURA
ltt.1 )

TRYB

ll1.2)

lNFoRMACJE ADMlNlsTRAcYJNE

U

DZ!ELENlA ZAMOW|EN lA: Pzetarg nieog raniczony

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA tV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
lv.l ) DATA UDZIELEN|A ZAMOWIENIA: 11.01.2013.
lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

1.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
lV.4) NAZWA

!ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

Pzedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowo - Transpońowe Autotranspoń, Smezyn 60, 89210 Łabiszyn, kraj/woj. kujawsko-pomorskie,
lV.S) Szacunkowa wańośó zamówienia (bez VAT):245098,22 PLN.

lV.6) lNFoRMAcJA

o CENIE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH z NAJNlzsą

!

NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej ofeńy: 288804,00
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Ofeńa z najniższą ceną: 288804,00

/

Ofeńa z najwyższą ceną: 288804,0O

Waluta: PLN.
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