
Ogłoszenie nr 510255301-N-2019 z dnia 26-11-2019 r.

Gmina Jabłonka: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych: Posypywanie drogi Na Brzyzek w Zubrzycy Górnej w okresie od 01.01. - 15.04.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613506-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jabłonka, Krajowy numer identyfikacyjny 54325500000000, ul. ul. 3 Maja  1, 34-480  Jabłonka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 146, e-mail zpubliczne@jablonka.ug.gov.pl, faks 182 652 468.
Adres strony internetowej (url): www.jablonka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych: Posypywanie drogi Na Brzyzek w Zubrzycy Górnej w okresie od 01.01. - 15.04.2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RINT.271.38.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych: Posypywanie drogi Na Brzyzek w Zubrzycy Górnej w okresie od 01.01.-15.04.2020 zadanie obejmuje swym
zasięgiem drogi gminne o nr ew. 7328/15, 7350/7, 4923/2, 10533, 10529, 10527, 10526 w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku. Długość odcinka do posypywania 1 km. Zadanie: Posypywanie
Posypywanie drogi Na Brzyzek w Zubrzycy Górnej Ilość km w rejonie Liczba kursów Zubrzyca Górna - Centrum – w Rejonie nr VII Rejon VII – Zubrzyca Górna Długość odcinka do posypywania 1km.
Posypywanie 30 kursów obejmuje swym zasięgiem drogi gminne o nr ew. 7328/15, 7350/7, 4923/2, 10533, 10529, 10527, 10526. 2. Zamawiający wymaga, aby usługa posypywania była podjęta po uprzednim
odśnieżeniu w/w odcinków drogi w przypadku wystąpienia gołoledzi, śliskości pośniegowej itp. Używane materiały do posypywania dróg wykonawca zapewni na własny koszt. Materiały do posypywania dróg
powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku (Dz. U. nr 230 poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na
drogach publicznych oraz ulicach i placach. Materiał do posypywania dróg jest składnikiem frakcji kruszywa naturalnego 2-4 mm. 3. Wykonawca w całym okresie trwania zamówienia może otrzymać od
Zamawiającego do montażu w pojeździe posypującym urządzenie GPS montowane do gniazda zapalniczki samochodowej. W takim przypadku Wykonawca zapewni/zabezpieczy w pojeździe gniazdo zapalniczki
samochodowej. Wykonawca będzie odpowiadać za zabezpieczenie napięcia w gnieździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS co będzie stanowić podstawę do rozliczenia
czasu pracy pojazdu. Podstawą rozliczenia usługi posypywania będzie raport generowany na podstawie pomiaru GPS pracującego pojazdu w terenie (w obszarze określonym do posypywania. Raport pracy
wykonawcy będzie przedkładany koordynatorowi posypywania do zatwierdzenia. Po okresie na jaki zostanie zawarta umowa na Zimowe utrzymanie w zakresie posypywania Wykonawca zda lokalizatory wydane
przez Zamawiającego w terminie do 7 dni. 4. Ogólne wymagania odnośnie zastosowanego sprzętu do zimowego utrzymania dróg i chodników: Pojazdy używane do wykonywania prac przy zwalczaniu śliskości
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zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej (zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawą „Prawo o ruchu drogowym”). 5. Załączniki: 1) Mapa z naniesionym odcinkiem
drogi gminnej „Na Brzyzek” w miejscowości Zubrzyca Górna do posypywania, 2) Przewidywana liczba kursów w rejonie – Zakłada się maksymalnie 30 kursów w okresie od 01.01.2020 do 15.04.2020 roku. 6.
Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: - zapewnienie stałej łączności telefonicznej z koordynatorami, kierowcami, operatorami sprzętu przy użyciu telefonów komórkowych i stacjonarnych, - prowadzenie
dokumentacji technicznej zimowego utrzymania dróg (zakresu wykonania usługi, ilość kursów), - uzgodnienia oznakowania pojazdów, - wykonania i stosowania oznakowania w trakcie prowadzenia usługi. CPV
Główny przedmiot: 90630000-2 - usługi usuwania oblodzenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 23148.15
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWI ENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. DRWAL Józef Matonog
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zubrzyca Górna 68
Kod pocztowy: 34-484
Miejscowość: Zubrzyca Górna
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19500
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGO CJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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